
 

V O L E B N Í   Ř Á D 

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
FAKULTY SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉ 

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ 
V ÚSTÍ NAD LABEM 

 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Čl. 1 

Volební řád (dále jen „řád“) Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „senát“ nebo „AS FSE UJEP“) upravuje způsob 
volby členů senátu Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (dále jen „fakulta“ nebo „FSE UJEP“). 

 

 
ČÁST DRUHÁ 

VOLBY DO AS FSE UJEP 
 

Čl. 2 
Vyhlášení voleb 

1. Volby do AS FSE UJEP vyhlásí senát nejpozději 30 dnů před uplynutím svého funkčního období. 
Pokud tak neučiní, vyhlásí volby bez zbytečného odkladu děkan. Do lhůty 30 dnů se nezapočítává 
období mezi 1. červencem a dnem, kdy začíná v následujícím semestru výuka. 

2. Senát stanoví harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh voleb v souladu s čl. 3 řádu. 
 

Čl. 3 
Organizace voleb 

1. Volby řídí tříčlenná volební komise FSE UJEP (dále jen „komise“). Členy komise a jejího předsedu 
jmenuje AS FSE UJEP, v případě neexistence nebo nečinnosti AS FSE UJEP jmenuje komisi děkan. 
Podmínkou jmenování je souhlas osoby s výkonem funkce člena volební komise. Kandidáti na 
členství v AS FSE UJEP (dále jen „kandidáti“) nemohou být členy volební komise.  

2. Komise 

a) nejpozději 14 dní před konáním voleb zajistí úplnou informovanost Akademické obce FSE 
UJEP prostřednictvím vývěsní desky AS FSE UJEP a oficiální internetové stránky AS FSE 
UJEP. Dále ve vnitřních prostorách budovy FSE UJEP připraví alespoň 2 vývěsné plochy 
(nástěnky, dohodne s vedením FSE UJEP místa pro výlep volebních programů kandidátů 
apod.), které budou určeny výhradně pro prezentace kandidátů, 

b) zajistí samotný průběh voleb. 

3. Kandidáti musí být navrženi alespoň jedním jiným členem Akademické obce FSE UJEP a musí svůj 
souhlas s návrhem na kandidaturu vyjádřit písemně v návrhu. V návrhu jsou kandidáti dále povinni 
uvést svůj emailový kontakt. 

4. Pro volbu se zřizují dvě kandidátní listiny, jedna pro volbu do Akademické komory AS FSE UJEP 
(dále jen „AKAS FSE UJEP“), druhá pro volbu do Studentské komory AS FSE UJEP (dále jen 



 

„SKAS FSE UJEP“). Akademičtí pracovníci fakulty mohou kandidovat pouze do AKAS FSE UJEP, 
studenti fakulty mohou kandidovat pouze do SKAS FSE UJEP. Je-li student FSE UJEP současně 
akademickým pracovníkem FSE UJEP, může kandidovat do AKAS FSE UJEP nebo do SKAS FSE 
UJEP, nikoli však do obou zároveň. Pokud takový kandidát nesdělí předsedovi volební komise do 
které komory kandiduje nejpozději do dvacátého dne před konáním voleb, platí, že kandiduje do 
AKAS FSE UJEP. 

5. Volba členů AS FSE UJEP probíhá přímým tajným hlasováním. Akademičtí pracovníci volí pouze 
z kandidátní listiny akademických pracovníků do AKAS FSE UJEP a studenti volí pouze 
z kandidátní listiny studentů do SKAS FSE UJEP. Členové Akademické obce FSE UJEP hlasují 
osobně, zastupování jinou zmocněnou osobou je nepřípustné. Nepřípustné je rovněž korespondenční 
hlasování. 

6. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, jejichž náležitosti a způsob jejich platné úpravy 
voličem stanoví organizační pokyn vydaný a zveřejněný AS FSE UJEP nejpozději 14 dní před 
konáním voleb. 

7. Volič napíše nebo označí na hlasovacím lístku jména kandidátů, které volí. Počet kandidátů, které 
volič označí nebo napíše, nesmí přesáhnout stanovený počet členů volených do příslušné komory AS 
FSE UJEP, tedy nejvíce sedm jmen volených akademických pracovníků a šest jmen volených 
studentů. Pokud je na hlasovacím lístku označeno více jmen než je volený počet členů příslušné 
komory AS FSE UJEP, je volební komisí hlasovací lístek prohlášen za neplatný. 

 
 

Čl. 4 
Výsledky voleb 

1. Po ukončení voleb a sečtení hlasů volební komise 

a) vypracuje samostatné pořadí kandidátů do AS FSE UJEP sestupně podle počtu získaných hlasů 
a v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem. Prvních sedm kandidátů z řad 
akademických pracovníků FSE UJEP, resp. prvních šest kandidátů z řad studentů fakulty je 
zvoleno a stávají se členy AKAS FSE UJEP, resp. SKAS FSE UJEP, 

b) vypracuje seznam nezvolených kandidátů, kteří se tímto stávají náhradníky. Náhradník 
nastupuje na místo člena AS FSE UJEP tehdy, když se takové místo uvolní a souhlas 
náhradníka s jeho kandidaturou trvá. Náhradníkem za akademického pracovníka FSE UJEP 
může být pouze akademický pracovník FSE UJEP, náhradníkem za studenta FSE UJEP může 
být pouze student FSE UJEP. Náhradníci jsou v případě potřeby oslovováni k členství v AS 
FSE UJEP dle pořadí na seznamu nezvolených kandidátů, 

c) zpracuje protokol o volbách obsahující zejména datum a způsob konání voleb, počet 
oprávněných voličů, počet odevzdaných hlasů, seznam kandidátů s vyznačením zvolených členů 
AS FSE UJEP s uvedením počtu získaných hlasů, jména a podpisy předsedy a členů volební 
komise, 

d) předá protokol o volbách předsedovi senátu, případně děkanovi, vyhlásil-li volby děkan. 

2. Výsledek voleb je nejpozději do prvního následujícího pracovního dne uveřejněn na vývěsní desce 
AS FSE UJEP, internetové stránce senátu a na vývěsní desce FSE UJEP. Protokol o výsledku voleb 
podepsaný všemi členy volební komise je archivován na sekretariátu děkana. 

3. Členové Akademické obce FSE UJEP mohou do 3 pracovních dnů od oficiálního vyhlášení výsledků 
voleb podat vyhlašovateli stížnost na průběh voleb. Vyhlašovatel stížnost do 14 dnů posoudí a buď ji 
zamítne, nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové. 

4. Předseda volební komise svolá ustavující zasedání AS FSE UJEP tak, aby se uskutečnilo do 30 dnů 
od zveřejnění výsledku voleb na vývěsní desce AS FSE UJEP. Pokud tak volební komise neučiní, 
svolá ustavující zasedání děkan. V případě, že byly vzneseny stížnosti na průběh voleb a byly uznány 
za oprávněné, ustavující zasedání nově zvoleného AS FSE UJEP se nesvolává z důvodu povinnosti 
vyhlašovatele vyhlásit nové volby. 

 



 

Čl. 5 
Doplňovací volby 

1. Pokud není zvolen dostatečný počet členů senátu, nebo je potřeba nahradit členy senátu, kterým 
předčasně skončil mandát a nejsou již k dispozici náhradníci pro dané mandáty, vyhlásí senát 
bezodkladně doplňovací volby.  

2. V případě, že senát nevyhlásí doplňovací volby do 30 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti popsané 
v odstavci 1, vyhlásí doplňovací volby děkan fakulty. 

3. Doplňovací volby jsou vyhlášeny usnesením senátu nebo děkanem pouze do té komory a na ty 
mandáty, které byly uvolněny a na něž nejsou k dispozici náhradníci.  

4. Pro doplňovací volby platí ustanovení článku 3 a 4 přiměřeně.  

5. Doplňovací volby se nemusí vyhlašovat v případě, že do konce volebního období stávajícího senátu 
zbývá méně než 6 měsíců, senát se na tom usnese a počet jeho členů neklesl pod 9, přičemž je 
zachován poměr členů AKAS FSE UJEP a SKAS FSE UJEP dle § 26 odst. 1 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 

ČÁST TŘETÍ 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

 
Čl. 6  

 

1. Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona AS FSE UJEP dne 25. října 
2017.  

2. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým senátem UJEP 
dne 20. prosince 2017. 

3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP. 

 
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. 
děkan FSE UJEP 
 
 
 


