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Část I.
Základní ustanovení
Článek 1
1. Volební řád Akademického senátu (dále jen řád) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci (dále jen FP a TUL) upravuje způsob volby do Akademického senátu
FP TUL (dále jen AS). Řád je vnitřním předpisem FP ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) 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).
2. Mandát člena AS vzniká vyhlášením výsledků volební komisí, člen AS se mandátu ujímá prvním dnem
funkčního období.
3. Funkční období AS začíná ustavující schůzí nově zvoleného AS.

Část II.
Volební řád
Článek 2
1. Členy komory akademických pracovníků volí akademičtí pracovníci FP, členy komory studentů volí
studenti FP. Volby do jednotlivých komor mohou probíhat odděleně.
2. Volby do AS vyhlašuje AS na svém zasedání nejméně 30 dní před uplynutím funkčního období členů
alespoň jedné komory.
3. Pokud AS nevyhlásí volby podle odst. 2, učiní tak bezodkladně děkan FP.
4. Příprava a průběh voleb jsou řízeny volební komisí dle pravidel schválených AS.
5. Volební komisi jmenuje AS. Volební komise je složena ze tří akademických pracovníků FP a tří studentů FP. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS.
6. AS pověří jednoho ze členů volební komise, aby svolal její první jednání. Volební komise na něm
zvolí předsedu a zapisovatele z členů volební komise.
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7. Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení komise je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů.
8. Návrh kandidáta do AS může podat každý člen akademické obce FP zapisovateli, případně jinému
členovi volební komise, který písemně potvrdí převzetí.
9. Návrh kandidáta má písemnou formu a obsahuje jméno, příjmení, název pracoviště, resp. studijní
program a rok studia a podpis kandidáta na důkaz souhlasu s kandidaturou; jméno, příjmení a
podpis navrhovatele.
10. Soupis kandidátů (kandidátka) musí být zveřejněn ve veřejné části internetových stránek FP alespoň
jeden týden před konáním voleb.
11. Seznamy akademických pracovníků a studentů FP (dále voličů) připravuje a průběžně aktualizuje
děkanát FP, za jejich správnost zodpovídá děkan FP.
12. Písemné prohlášení o vzdání se kandidatury je nutno doručit nejpozději do zahájení hlasování předsedovi volební komise, který zajistí jeho zveřejnění. Toto prohlášení nelze vzít zpět.
13. Předseda volební komise zkontroluje před zahájením hlasování za přítomnosti komise volební
schránku a zapečetí ji. Zkontroluje, zda je připraven seznam voličů a přiměřený počet hlasovacích
lístků.
14. Volební komise ověří příslušnost voliče k akademické obci a vydá hlasovací lístek.
15. Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušné komory AS má být zvoleno.
16. Členové volební komise nesmějí upravovat voličům hlasovací lístky. Volič, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek, má právo, aby za něj hlasovací lístek podle jeho pokynů upravil jiný volič.
17. Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může
volební komise po dohodě s předsedou AS odročit zahájení hlasování, přerušit je nebo prodloužit
dobu hlasování. V případě, že hlasování je přerušeno, zajistí předseda volební komise volební dokumenty a volební schránku.
18. Celková doba hlasování je nejméně 5 hodin.
19. Neplatné jsou hlasovací lístky, na nichž je označen větší počet kandidátů, než má být zvolen do
příslušné komory, anebo jsou jinak upraveny. Ve sporných případech o platnosti hlasovacích lístků
rozhoduje volební komise hlasováním.
20. Volební komise stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů
rozhoduje komise losem.
21. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni a získali aspoň jeden platný hlas, se stávají náhradníky v pořadí podle
odst. 20.
22. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který podepíše předseda a ostatní
členové komise.
23. V zápisu volební komise o průběhu a výsledku hlasování musí být uvedeno:
-

doba zahájení a ukončení hlasování, popřípadě jeho přerušení a důvody jeho přerušení;
celkový počet osob zapsaných do seznamů voličů;
počet voličů, kterým byl vydán hlasovací lístek;
počet platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty;
jména osob, které byly zvoleny do AS;
jména a pořadí náhradníků;
stručný obsah oznámení a stížností, které byly podány volební komisi.

24. Volební komise zapečetí odevzdané hlasovací lístky a seznamy voličů a předá je spolu s ostatními
volebními dokumenty tajemníkovi FP, který zajistí archivaci.
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25. Volební komise zveřejní výsledky voleb bezodkladně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.
26. Stížnost na platnost voleb může vznést každý volič zapsaný do seznamu voličů. Stížnost se předkládá
písemně do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb děkanovi FP, který o ní rozhodne do 5 dnů.
27. Členství v AS zaniká
a) uplynutím funkčního období, nebo
b) před uplynutím funkčního období:
i. současně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, na které byl zvolen,
nestanoví-li vnitřní předpis fakulty jinak,
ii. jmenováním do funkce neslučitelné s členstvím v AS podle § 26 odst. 2 zákona,
iii. dnem doručení písemného prohlášení v listinné podobě, jimž se člen vzdává členství
v AS, předsedovi AS.
28. Jestliže členství v AS zanikne podle odst. 27 písm. b), nastupuje do AS na zbytek funkčního období
náhradník.
29. V souladu s § 26 odst. 3 zákona řád stanovuje, že členu AS, který byl zvolen jako student a řádně
ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na FP do navazujícího magisterského studijního
programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na FP do doktorského
studijního programu, nezaniká členství v AS, pokud má v okamžiku, kdy by mu zaniklo členství podle
odst. 27 písm. b) bod i., řádně podanou přihlášku. Pokud není student řádně zapsán do studia do
čtyř měsíců od okamžiku, kdy by mu členství v AS zaniklo, zaniká mu členství po uběhnutí této doby.
30. Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení v listinné podobě se doručuje
předsedovi AS; účinky nastávají dnem doručení předsedovi AS.
31. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena AS není náhradník nebo všichni
náhradníci povolání odmítli. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno
v posledních šesti měsících funkčního období a jestliže se na tom usnese AS.
32. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.

Část III.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 3
1. Funkční období komory akademických pracovníků vzešlé z prvních voleb do komory akademických
pracovníků následujících po účinnosti novely (revize 03) tohoto řádu končí zároveň s funkčním obdobím komory studentů plynoucím v době voleb do komory akademických pracovníků. Funkční
období obou komor tak skončí v listopadu 2020.
2. Zrušuje se Volební řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL
ze dne 23. 10. 2018.
3. Tento Volební řád Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL byl
schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem FP TUL dne 7. 3. 2019.
4. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona dnem jeho schválení
Akademickým senátem TUL, tj. dne 9. 4. 2019.
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