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VOLEBNÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU CMTF UP
______________________________________________________________

Článek 1

Vymezení pojmů
Pro účely tohoto řádu se rozumí:
a) „zákonem“ zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,
b) „UP“ Univerzita Palackého v Olomouci,
c) „AS UP“ Akademický senát UP,
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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„rektorem“ rektor UP,
„CMTF UP“ Cyrilometodějská teologická fakulta UP,
„děkanem“ děkan CMTF UP,
„AS CMTF“ Akademický senát CMTF UP,
„senátorem“ člen AS CMTF,
„předsedou“ předseda AS CMTF, popř. také jeho místopředseda zastupující předsedu
dle příslušných ustanovení Jednacího řádu AS CMTF,
j) „voličem“ akademický pracovník CMTF UP a student CMTF UP, který je členem
akademické obce CMTF UP alespoň v první den voleb,
k) „CVT UP“ Centrum výpočetní techniky UP.

Článek 2

Složení a funkční období AS CMTF
1. AS CMTF má dvanáct senátorů. Osm senátorů (dvě třetiny) je voleno z řad
akademických pracovníků CMTF UP a čtyři senátoři (jedna třetina) jsou voleni z řad
studentů CMTF UP.
2. Akademičtí pracovníci CMTF UP (dále jen „pedagogická kurie“) volí šest senátorů z řad
akademických pracovníků, nastupujících až po akademických pracovnících zvolených
studenty, a jednoho studenta CMTF UP, který nastupuje prioritně. Studenti CMTF UP
(dále jen „studentská kurie“) volí dva senátory z řad akademických pracovníků, kteří
nastupují prioritně, a tři senátory z řad studentů.
3. Funkce senátora je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora a kvestora UP, děkana,
proděkana a tajemníka kterékoli z fakult UP.
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V případě dikce Volebního řádu AS CMTF UP je mužský a ženský rod zastoupen z důvodu stručnosti toliko rodem
mužským, aniž by toto mělo diskriminační charakter.
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4. Délka funkčního období AS CMTF činí tři roky. Funkční období nového AS CMTF začíná
dnem po ukončení období dosavadního AS CMTF. Toto období může být zkráceno, pokud
AS CMTF po dobu 6 měsíců nejedná podle § 27 zákona.
5. Orgány AS CMTF, postup při jejich ustanovování a jejich pravomoci, jakož i pravomoci
AS CMTF a zasedání a jednání AS CMTF, volbu kandidáta na děkana, odvolávání
děkana a otázky související stanoví samostatně Jednací řád AS CMTF.
6. Volby do AS CMTF jsou realizovány na základě všeobecného, přímého, rovného a tajného
hlasovacího práva.

Článek 3

Příprava voleb, volební komise
1. Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje odstupující AS CMTF. K tomu účelu sestaví
alespoň pětičlennou volební komisi a určí jejího předsedu. Členy volební komise jsou
vždy alespoň dva akademičtí pracovníci CMTF UP a alespoň dva studenti CMTF UP.
Členství v komisi je neslučitelné s přijetím kandidatury ve volbách do AS CMTF.
2. Volby do AS CMTF se konají nejméně jeden měsíc před předpokládaným koncem
funkčního období odstupujícího AS CMTF.
3. AS CMTF ve formě svého usnesení oznámí termíny konání voleb nejpozději dva
měsíce před prvním dnem voleb a současně vyzve na úřední desce CMTF UP všechny
členy akademické obce CMTF UP, aby v jím určeném termínu navrhli ze svých řad
kandidáty do nového AS CMTF.
4. Návrhy na kandidáty se podávají písemně předsedovi volební komise. Každý člen nebo
skupina členů akademické obce CMTF UP je oprávněn navrhovat kandidáty jak
z akademických pracovníků, tak ze studentů CMTF UP. Návrh obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta a rok jeho narození,
b) údaj o tom, za kterou z kurií je daný kandidát navrhován, případně, že je navržen
za obě,
c) u kandidátů z řad akademických pracovníků CMTF UP název pracoviště (katedry)
kandidáta, u studentů studijní program a ročník studia,
d) další údaj, je-li to třeba k jednoznačnému určení kandidáta,
e) datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.
5. Volební komise zajistí souhlas navržených kandidátů s kandidaturou, a to nejpozději 15 dní
před prvním dnem voleb. V případě, že je kandidát navržen za obě kurie, musí se
nejpozději spolu s vyjádřením souhlasu rozhodnout, za kterou kurii bude kandidovat.
6. Volební komise sestaví dva seznamy kandidátů dle dělení na akademické pracovníky
a studenty. Každý z nich musí obsahovat příjmení a jména kandidátů seřazená abecedně
(primárně dle příjmení), jejich rok narození a pracoviště (katedru) či studijní program
a ročník. Nejméně 14 dnů před prvním dnem voleb zveřejní předseda volební komise
seznamy kandidátů na úřední desce CMTF UP.
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7. Na základě seznamů kandidátů volební komise zajistí tvorbu hlasovacích lístků
v elektronické podobě a tisk hlasovacích lístků pro listinnou fázi voleb ve variantách
dle kurií voličů.
8. Hlasovací lístky pro pedagogickou kurii obsahují seznam všech kandidátů v dělení
na akademické pracovníky a studenty s uvedením, že volí 6 akademických pracovníků
a 1 studenta.
9. Hlasovací lístky pro studentskou kurii obsahují seznam všech kandidátů v dělení
na akademické pracovníky a studenty s uvedením, že volí 2 akademické pracovníky
a 3 studenty.

Článek 4

Průběh a organizace voleb
1. Volby se konají v AS CMTF stanovených dnech, a to ve dvou na sebe navazujících fázích:
elektronické a listinné. Nestanoví-li AS CMTF jinak, trvá elektronická fáze voleb alespoň
pět dní (zpravidla čtvrtek až pondělí, vždy od 0.00 h do 24.00 h). Listinná fáze voleb pak
probíhá ve dnech, místech a časech určených AS CMTF. Podmínky voleb zmíněné v tomto
odstavci AS CMTF zveřejní dle ustanovení čl. 3 odst. 3.
2. Volební místnost musí být řádně a viditelně označena, musí být vybavena volební
schránkou a prostorem pro zajištění tajného hlasování, dostatečným množstvím
hlasovacích lístků, psacími potřebami a tímto řádem, který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí. Aktu voleb musí být neustále přítomni alespoň tři členové
volební komise.
3. Po celou dobu voleb (elektronickou fázi i listinnou fázi) není přípustná jakákoli volební
agitace, což v případě listinné fáze voleb platí zejména pro objekt, v němž se volební
místnost nachází, a pro bezprostřední blízkost volební místnosti.
4. Volič, který je současně akademickým pracovníkem a studentem, má s ohledem
na rovnost mezi voliči ve volbách toliko jeden hlas a je oprávněni hlasovat pouze
na jednom hlasovacím lístku (jako člen jedné voličské kurie). Volbu příslušnosti ke kurii
musí volič učinit nejpozději bezprostředně před aktem volby – v elektronické fázi ho k ní
vyzve systém sám a v listinné fázi ho k volbě vyzve volební komise. U takového voliče
bude v seznamu voličů uvedena poznámka, že je členem obou voličských kurií.
5. Při elektronické fázi voleb hlasují voliči po přihlášení se unikátním přihlašovacím jménem
a heslem ve webovém rozhraní spravovaném CVT UP. Podrobnosti o elektronické fázi
hlasování zveřejní AS CMTF dle ustanovení čl. 3 odst. 3.
6. Po skončení elektronické fáze voleb a před započetím listinné fáze voleb zredukuje
CVT UP seznamy voličů jen na ty, kteří doposud nevolili elektronickou formou, případně
CVT UP zpracuje seznam voličů všech, kde bude skutečnost, že volili elektronicky,
u takových voličů vyznačena graficky. Tyto upravené seznamy voličů předá CVT UP
předsedovi volební komise.
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7. Při listinné fázi voleb volič obdrží po ověření totožnosti na základě občanského průkazu,
cestovního pasu nebo identifikační karty UP od volební komise jeden hlasovací lístek
pro kurii voličů, jejímž členem je či kterou si zvolil. V prostoru určeném k úpravě
hlasovacích lístků provede volbu a hlasovací lístek vhodí volič do zapečetěné volební
schránky.
8. Celý hlasovací lístek je neplatný v těchto případech:
a) volič neoznačí na hlasovacím lístku žádného kandidáta,
b) volič označí v obou částech hlasovacího lístku (kandidáti z řad akademických
pracovníků a z řad studentů) více kandidátů, než mu umožňuje limit stanovený
pro kurii, jejímž je členem, nebo již si před započetím volby zvolil,
c) volič v jedné části hlasovacího lístku neoznačí žádného kandidáta a zároveň v druhé
části hlasovacího lístku označí více kandidátů, než mu umožňuje limit stanovený
pro kurii, jejímž je členem, nebo již si před započetím volby zvolil.
9. Hlasovací lístek je neplatný jen v jedné ze svých dvou částí (kandidáti z řad akademických
pracovníků a z řad studentů), pokud:
a) volič v jedné části hlasovacího lístku neoznačí žádného kandidáta a v druhé části
hlasovacího lístku vyznačí alespoň jednoho kandidáta, nejvýše však počet, jejž mu
umožňuje limit stanovený pro kurii, jejímž je členem, nebo již si před započetím volby
zvolil,
b) volič v jedné části hlasovacího lístku označí více kandidátů, než mu umožňuje limit
stanovený pro kurii, jejímž je členem, nebo již si před započetím volby zvolil,
a v druhé části hlasovacího lístku vyznačí alespoň jednoho kandidáta, nejvýše však
počet, jejž mu umožňuje limit stanovený pro kurii, jejímž je členem, nebo již si
před započetím volby zvolil.

Článek 5

Zpracování výsledků a vyhlášení výsledků voleb
1. Výsledky voleb volební komise (listinnou fázi) a CVT UP (elektronickou fázi) zpracovávají
samostatně pro čtyři skupiny kandidátů:
a) akademičtí pracovníci volení studentskou kurií,
b) akademičtí pracovníci volení pedagogickou kurií,
c) studenti volení pedagogickou kurií
d) studenti volení studentskou kurií
V seznamech pod písmeny a) a b) a pod písmeny c) a d) mohou být totožné osoby.
2. Po sečtení všech hlasů je pro každou skupinu kandidátů vytvořeno samostatné pořadí
na základě celkového součtu získaných hlasů sestupně. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje mezi takovými kandidáty los provedený volební komisí před vyhlášením
výsledků voleb.
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3. Senátory se stávají:
a) prioritně 1 student zvolený pedagogickou kurií (ostatní jsou náhradníci),
b) dále 3 studenti zvolení studentskou kurií, přičemž student zvolený pedagogickou kurií
se zde vyškrtne (ostatní jsou náhradníci),
c) prioritně 2 akademičtí pracovníci zvolení studentskou kurií (ostatní jsou náhradníci),
d) dále 6 akademických pracovníků zvolených pedagogickou kurií, přičemž akademičtí
pracovníci zvolení studentskou kurií se zde vyškrtnou (ostatní jsou náhradníci).
4. Volební komise zveřejní nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení voleb
(hlasování) na elektronické úřední desce CMTF UP výsledky voleb spolu s uvedením
konce lhůty na podání stížností na průběh voleb, vypořádá stížnosti a případně rozhodne
opakování voleb dle ustanovení čl. 6. Po vypořádání připomínek nebo po eventuálním
opakování voleb vyhotoví volební komise ve spolupráci s CVT UP ve dvojím stejnopise
zápis o výsledku voleb, který podepíší všichni členové volební komise, a její předseda jej
neprodleně předá předsedovi odstupujícího AS CMTF. Jeden stejnopis zápisu zašle bez
zbytečného odkladu předseda odstupujícího AS CMTF předsedovi AS UP. Druhý stejnopis
archivuje předseda odstupujícího AS CMTF. Vyhotovením tohoto zápisu zaniká mandát
volební komise.
5. V zápise volební komise uvede:
a) navržené kandidáty,
b) záznamy o souhlasu jednotlivých kandidátů s kandidaturou a případné jejich
rozhodnutí dle čl. 3 odst. 5, za kterou kurii bude kandidovat v případě, že byli
navrženi za obě kurie,
c) počet voličů, kterým byly hlasovací lístky vydány,
d) počet voličů, kteří volili elektronicky,
e) počet platných hlasovacích lístků (zvlášť elektronických a listinných) – zde se
hlasovací lístek pouze částečně platný počítá jako platný (srov. čl. 4 odst. 9),
f) pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů dle jednotlivých skupin, jak je
uvedeno v odstavci 1,
g) jmenný seznam zvolených senátorů a čtyři seznamy náhradníků,
h) stručný obsah stížností, pokud byly podány volební komisi, a jejich vyřízení.
6. Předseda odstupujícího AS CMTF nechá zveřejnit zápis o výsledku voleb na elektronické
úřední desce CMTF UP bez zbytečného prodlení poté, co obdrží zápis od předsedy
volební komise, současně novému AS CMTF určí datum a místo jeho prvního zasedání,
které nesmí být později než 21 dní po skončení funkčního období dosavadního AS CMTF,
a zajistí, aby zapisovatel AS CMTF rozeslal tuto informaci všem nově zvoleným
senátorům.
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Článek 6

Opakování voleb
1. Volby se opakují, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde
o zvolené kandidáty. Došlo-li k takovému pochybení, které mohlo mít vliv pouze na pořadí
náhradníků, platí, že se kandidát, u kterého k pochybení došlo, za náhradníka nepovažuje.
2. Každý člen akademické obce CMTF UP může podat volební komisi nejpozději
do 2 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb písemnou stížnost na průběh
voleb (srov. čl. 5 odst. 6).
3. O opakování voleb rozhodne volební komise nejpozději do 7 dnů ode dne zveřejnění
výsledků voleb.
4. Volební komise může rozhodnout o opakování voleb z vlastní iniciativy, zjistí-li pochybení
podle odstavců 1 a 2.
5. Pro přípravu, průběh, zakončení a vyhlašování výsledků opakovaných voleb se přiměřeně
užijí ustanovení o řádných volbách.

Článek 7

Zánik mandátu senátora
1. Mandát senátora zaniká:
a) zánikem členství v akademické obci CMTF UP v té kurii, za niž byl do AS CMTF zvolen,
nedojde-li k použití ustanovení odstavců 2 a 3;
b) dnem doručení písemné rezignace senátora předsedovi,
c) skončením funkčního období AS CMTF,
d) dnem jmenování do funkce, jež je neslučitelná s členstvím v AS CMTF.
2. Ukončí-li senátor z řad studentů v průběhu svého funkčního období studium na CMTF UP,
jeho mandát nezanikne, pokud ke dni ukončení studia byl zapsán na CMTF UP v jiném
studijním programu nebo oboru.
3. Oznámí-li senátor z řad studentů do 7 dnů od řádného ukončení studia předsedovi,
že hodlá studovat a být zapsán ke studiu na CMTF UP, bude mu výkon práv a povinností
spojených s mandátem senátora navrácen dnem následujícím po dni zápisu do studia.
Doba mezi ukončením studia a zápisem do studia nesmí přesáhnout 4 měsíce, jinak
mandát senátora zaniká.
4. Dnem ukončení studia senátora se povolává náhradník k výkonu funkce senátora
na zbývající část funkčního období AS CMTF. Není-li takový náhradník, konají se
doplňovací volby až po uplynutí čtyřměsíční lhůty podle odstavce 3, nedošlo-li podle
uvedeného odstavce 3 k navrácení práv a povinností spojených s mandátem senátora.
5. V případě užití odstavců 2 až 4 na místopředsedu senátu z řad studentů se funkce tohoto
místopředsedy senátu uprazdňuje.
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6. Funkční období všech senátorů skončí, jestliže AS CMTF po dobu šesti měsíců nekoná
podle § 27 zákona. Děkan v takovém případě nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby
přiměřeně dle čl. 2 až 4, přičemž děkan plní úkoly předsedy AS CMTF či celého AS CMTF.

Článek 8

Povolání náhradníků
1. Zanikne-li mandát senátora, povolá předseda písemně k výkonu funkce senátora
náhradníka z příslušného seznamu náhradníků (viz čl. 5 odst. 3).
2. Povolávání náhradníků se koná z náhradníků té skupiny, z níž se uvolnil mandát senátora.
Okamžikem, kdy náhradníkovi takto vznikne mandát senátora, přestává být náhradníkem
na druhém seznamu náhradníků z řad studentů či akademických pracovníků, je-li na něm.
3. Náhradník je oprávněn vzdát se postavení náhradníka. Vzdání se postavení náhradníka
sděluje náhradník písemně předsedovi. Vzdá-li se náhradník svého postavení, povolává
předseda AS CMTF dalšího náhradníka v pořadí z příslušného seznamu náhradníků. Není-li
další takový náhradník, konají se doplňovací volby dle ustanovení čl. 9.
4. Funkce senátora vzniká náhradníkovi dnem doručení jeho povolání předsedou, a to pouze
na zbývající část funkčního období AS CMTF. K výkonu funkce senátora dle tohoto
odstavce je vždy povolán náhradník, který se nachází aktuálně na nejvyšším místě
příslušného seznamu náhradníků, a nemá na to vliv skutečnost, zda a za kterého senátora
v daný moment takový náhradník vykonává mandát jako zastupující senátor dle odstavců
5 až 8. V takové situaci je k výkonu mandátu na omezené období jako zastupující senátor
namísto něj povolán další náhradník v pořadí předmětného seznamu náhradníků.
5. Náhradník může být obdobně povolán předsedou k výkonu funkce senátora také
na omezené časové období (jinde v textu jen „zastupující senátor“), a to pouze v případě,
že:
a) časové období, na které je povoláván, je předem stanoveno a délka jeho trvání je
nejméně 60 a nejvíce 365 dní,
b) senátor, který má být nahrazen, o povolání náhradníka na omezené časové období
písemně požádal předsedu a
c) takový senátor doloží potvrzení o pobytu v zahraničí v době dle písm. a) či v případě
doložení jiných závažných, předem plánovaných a časově vymezitelných důvodů
(např. plánovaná hospitalizace).
6. Splnění podmínek a závažnost důvodu dle písm. c), a tedy nutnost povolání náhradníka,
posoudí předseda.
7. Mandát zastoupeného senátora v tomto případě nezaniká, dochází pouze k dočasnému
přechodu výkonu práv a povinností spojených s mandátem senátora ze senátora
na zastupujícího senátora.
8. Pokud v průběhu funkčního období AS CMTF zanikne mandát senátora dočasně
zastoupeného (viz odstavce 5 a 7) v souladu s ustanoveními čl. 7, postupuje se dle
posledních dvou vět odstavce 4.
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Článek 9

Doplňovací volby do AS CMTF
1. Doplňovací volby do AS CMTF musí být vyhlášeny, když není možné povolat další
náhradníky v rámci jednotlivých skupin náhradníků, kromě období nejdéle 6 měsíců před
ukončením volebního období AS CMTF za podmínky, že počet senátorů neklesne pod 10.
Doplňovací volby se však musí konat vždy, když poměr zastoupení akademických
pracovníků a studentů nesplňuje podmínky zákona (senátorů zvolených z řad studentů
musí být minimálně třetina a maximálně polovina).
2. Doplňovací volby se řídí přiměřeně ustanoveními tohoto řádu pro volby do AS CMTF,
přičemž se budou konat pouze pro tu skupinu, pro niž je třeba zvolit nového senátora
(nové senátory) a náhradníky, a podle toho též bude vymezeno, kdo je v těchto volbách
voličem. Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se stávají náhradníky podle
ustanovení čl. 5 odst. 3.

Článek 10

Závěrečná ustanovení
1. Tento volební řád byl schválen AS CMTF dne 29. března 2017. AS UP tento řád schválil
ve znění pozměňovacích návrhů dne 26. dubna 2017; AS CMTF jej v takto upravené verzi
schválil dne 31. května 2017.
2. Tento Volební řád AS CMTF nabývá platnosti dnem podpisu děkanem CMTF UP
a předsedou AS CMTF a účinnosti dnem jeho zveřejnění na elektronické úřední desce
CMTF UP, tj. prvním pracovním dnem po dni jeho platnosti.

V Olomouci 7. června 2017

prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
děkan CMTF UP

Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
předseda AS CMTF

