Návrh na změnu Volebního řádu
Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
– po zasedání LK AS PřF UP –
Akademický senát PřF UP se dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách usnesl na
této změně Volebního řádu Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP:
Článek 1
Změna Volebního řádu AS PřF UP
Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP ze dne 17. 3. 1999 ve znění
pozdějších změn se mění a doplňuje takto:
Za článek 5 se vkládá článek 6, který zní:
„Článek 6
Mandát člena senátu z řad studentů při ukončení studia
(1)
Dojde-li u člena AS z řad studentů v průběhu jeho funkčního období k zániku členství
v akademické obci PřF UP z důvodu ukončení studia, bude mu výkon práv a povinností
spojených s členstvím v AS navrácen za podmínek stanovených jinak pro navrácení výkonu
práv a povinností spojených s mandátem člena AS UP v čl. 15 odst. 2 a 3 Volebního řádu
Akademického senátu UP v Olomouci ze dne 25.5.2017 (dále jen „Volební řád AS UP“).
(2)
Podmínky stanovené ve Volebním řádu AS UP a uvedené v předchozím
odstavci se použijí takto:
a) oznámí-li písemně člen AS z řad studentů do 7 dnů od řádného ukončení
studia předsedovi AS, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu v jiném studijním
programu na PřF UP, bude mu výkon práv a povinností člena AS navrácen dnem
následujícím po dni zápisu do takového studia; doba mezi ukončením studia a
zápisem do studia nesmí přesáhnout 4 měsíce, jinak členství v AS marným uplynutím
této lhůty zaniká,
b) předseda AS neprodleně po doručení oznámení povolá náhradníka
k dočasnému výkonu funkce člena AS; náhradník může povolání odmítnout s tím, že
si přeje nadále zůstat náhradníkem.“
(2)
Podmínky stanovené ve Volebním řádu AS UP a uvedené v předchozím odstavci se
použijí s tím, že hovoří-li Volební řád AS UP o Akademickém senátu UP, jeho členech či jeho
orgánech, rozumí se jím AS a jeho členové či jeho odpovídající orgány, a hovoří-li o fakultě,
rozumí se jí PřF UP.“

Článek 2
Závěrečná ustanovení
Tato změna Volebního řádu AS PřF UP byla schválena Akademickým senátem PřF UP dne
xxx. 2020. Platnosti a účinnosti nabývá schválením Akademickým senátem UP.

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF UP
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP

Důvodová zpráva
Předložen je návrh na změnu Volebního řádu AS PřF UP v Olomouci (dále jen „volební
řád“).
Potřeba změny stávajícího vnitřního předpisu je dána potřebou vyřešit otázku zachování
mandátu člena AS PřF UP z řad studentů, který ukončí studium a je v určité rozumné době
opět zapsán ke studiu na PřF UP.
Ukončením studia totiž zaniká studentovi členství v akademické obci a tím i mandát senátora
(nejde však o situaci, kdy sice student ukončí studium jednoho studijního programu, ale je
před jeho ukončením studentem jiného studijního programu. Zde členství v akademické obci
nezaniká a tím nezaniká ani mandát senátora).
Pro případ ukončení studia a jeho opětovného zahájení umožňuje Volební řád AS UP z roku
2017, aby došlo k opětovnému vzniku mandátu, zahájí-li znovu studium do čtyř měsíců, a to
za podmínek blíže upravených v čl. 15 Volebního řádu AS UP.
Volební řád AS UP současně stanoví, že tento postup je možný i u senátorů na fakultách,
avšak za podmínky, že Volební řád AS fakulty výslovně tuto možnost připustí, v takovém
případě se pak ustanovení o navrácení mandátu senátora stanovené Volebním řádem AS
UP vztahují i na navrácení mandátu senátora v podmínkách AS fakulty.
Navržená úprava Volebního řádu AS PřF UP je právě úpravou vyžadovanou v čl. 15 odst. 4
Volebního řádu AS UP.
Současně se předkládá návrh a vypuštění analogické úpravy ze Statutu PřF UP, neboť
úprava ve Volebním řádu AS UP je preciznější a (především) ke své aplikaci vyžaduje
úpravu nikoli již ve statutu fakulty, ale ve volebním řádu jejího AS.

Příloha
znění čl. 15 Volebního řádu AS UP
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