VNITŘNÍ PŘEDPIS FTK UP

FTK-A-17/02
Volební řád
Akademického senátu
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Preambule
Akademický senát Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci (dále jen „senát“) se podle § 27
odst. 1 písm. b) a § 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, usnesl na tomto Volebním řádu senátu.
Volební řád senátu upravuje volby členů senátu, jejich
mandát, institut náhradníka, doplňovací, opakované
a předčasné volby a otázky související.

Článek 1
Základní ustanovení a příprava voleb
1. Členy senátu volí ze svých řad členové akademické
obce Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci.
2. Senát má patnáct členů. Deset z nich je voleno z řad
akademických pracovníků fakulty, zbývajících pět
z řad studentů fakulty.
3. Funkční období senátu je tříleté.
4. Pokud je některý člen akademické obce fakulty současně akademickým pracovníkem i studentem, může
kandidovat a volit pouze v jedné z těchto skupin členů
akademické obce.
5. Přípravu voleb a jejich organizaci zajišťuje předseda
odstupujícího senátu.

Článek 2
Volební komise
1. Pro účel voleb zřizuje senát hlavní volební komisi,
případně dílčí volební komise. Není-li zřízena žádná
dílčí volební komise, plní její úkoly hlavní volební
komise. Volební komise se zřizují pro každé senátem
určené volební místo.
2. Senát zvolí předsedu a členy hlavní volební komise,
případně předsedy dílčích volebních komisí, kteří následně určí další členy dílčích volebních komisí.
3. Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí; kontrolu vykonává
prostřednictvím svých pověřených členů.

Článek 3
Vyhlášení a průběh voleb
1. Vyhlášení voleb ve formě usnesení senátu se uveřejňuje zejména v univerzitních periodikách, na webových stránkách a úřední desce fakulty.
2. Toto usnesení musí být vydáno a zveřejněno nejpozději 6 týdnů před konáním voleb a musí obsahovat
informace o době a místech konání voleb, včetně dalších údajů nezbytných pro nerušený průběh voleb.

3. Po vyhlášení voleb senát veřejně vyzve všechny členy
akademické obce fakulty, aby do 14 dnů navrhli své
kandidáty do senátu z řad členů celé akademické obce
fakulty.
4. Členové nebo skupiny členů akademické obce fakulty,
kteří navrhují kandidáta do senátu, zašlou předsedovi hlavní volební komise písemný návrh na kandidáta do senátu, a to včetně jeho písemného souhlasu
s kandidaturou dle vzoru uvedeného v příloze č. 1.
5. Hlavní volební komise sestaví a zveřejní nejméně
21 dnů před datem konání voleb seznam kandidátů
na člena senátu. Kandidáti budou uvedeni na kandidátní listině abecedně dle příjmení. Kandidátní listina musí obsahovat příjmení a jména kandidátů, včetně titulů, roku narození a u akademických pracovníků
pracoviště, u studentů ročník a studijní program.
6. Pokud kandidátní listina obsahuje menší než potřebný počet kandidátů dle čl. 1 odst. 2, listina se nezveřejní a hlavní volební komise vyzve akademickou obec
fakulty k navržení dalších kandidátů.
7. Na základě kandidátní listiny předseda hlavní volební
komise zajistí tisk hlasovacích lístků. Hlasovací lístek bude rozdělen do dvou částí. V první části budou
uvedeni kandidáti z řad akademických pracovníků,
druhá část bude obsahovat kandidáty z řad studentů.
Na hlasovacím lístku musí být uvedeno:
a) příjmení a jméno, včetně titulů,
b) rok narození,
c) příslušnost kandidáta k pracovišti, nebo ročníku
a studijnímu programu.
8. Hlasovací lístky musí být vytištěny písmem téhož
druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů, a musí být opatřeny razítkem
fakulty.
9. Volby do senátu se konají nejpozději 14 dnů před
ukončením funkčního období odstupujícího senátu.

Článek 4
Průběh voleb
1. Volby se konají v době stanovené v usnesení o jejich
vyhlášení.
2. Samotný akt volby se uskuteční v hlavní volební komisí určených volebních místnostech jednotlivých
volebních míst.
3. Každá volební místnost musí být řádně a viditelně
označena, opatřena volební schránkou, hlasovacími
lístky a tímto volebním řádem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.
4. Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby
bylo zajištěno tajné hlasování.
5. Předseda volební komise je povinen zkontrolovat
před zahájením voleb, zda je volební místnost vybavena dle odstavců 3 a 4, a před ostatními členy komise zapečetit zkontrolovanou a prázdnou volební
schránku.
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6. Předsedové volebních komisí obdrží přede dnem voleb, nejpozději však v den voleb před jejich stanoveným začátkem, od hlavní volební komise seznamy
voličů a k tomu potřebný počet hlasovacích lístků.
7. Po ověření totožnosti (občanský průkaz, resp. průkaz
studenta nebo zaměstnance) a zaregistrování v seznamu voličů, obdrží volič hlasovací lístek a vstoupí
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
V tomto prostoru provede volbu zakroužkováním nejvýše deseti kandidátů z řad akademických pracovníků
a nejvýše pěti kandidátů z řad studentů. Takto upravený hlasovací lístek vloží do volební schránky.
8. Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič zakroužkuje
více kandidátů, než je uvedeno v odstavci 7.
9. Po ukončení voleb a uzavření volební místnosti vyhotoví volební komise ve dvojím stejnopisu zápis o výsledku hlasování v hlasovacím místě. Zápis podepíší
všichni členové volební komise. Pokud některý z členů podpis odepře, uvede písemně důvody.
10. V zápisu volební komise o výsledku hlasování se
uvede:
a) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,
b) počet odevzdaných hlasovacích lístků,
c) počet platných hlasovacích lístků,
d) počet neplatných hlasovacích lístků,
e) počet hlasů získaných z platných hlasovacích
lístků,
f) stručný průběh voleb včetně případných důvodů
pro odepření podpisu členem volební komise.
11. Po podepsání obou stejnopisů zápisu o výsledku hlasování zašle předseda dílčí volební komise nejpozději
do 24 hodin jeden stejnopis zápisu předsedovi hlavní
volební komise, druhý si ponechá. Za správnost vyhotovení tohoto zápisu odpovídají předsedové volebních
komisí.

Článek 5
Obsazování mandátů
1. Na základě zápisů výsledků hlasování, zpracovaných
jednotlivými volebními komisemi, určí hlavní volební
komise do dvou dnů od obdržení zápisů složení nového senátu. Postupuje přitom následovně:
a) určí celkový počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky,
b) sečte platné hlasy všech kandidátů za všechna
volební místa a sestaví pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů sestupně, a to zvlášť pro kandidáty z řad akademických pracovníků a zvlášť
pro kandidáty z řad studentů,
c) prvních deset z takto seřazených kandidátů z řad
akademických pracovníků a prvních pět kandidátů z řad studentů jsou nově zvolení členové senátu,
d) v případě, že na posledních volitelných místech
dosáhnou dva nebo i více kandidátů stejný počet
hlasů, je o členství v senátu rozhodnuto losem,

e) všichni ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni
do senátu, jsou dle pořadí v počtu získaných hlasů
náhradníky pro příslušné funkční období senátu.
Pro případ stejného počtu hlasů u více kandidátů
je opět o pořadí rozhodnuto losem.
2. Hlavní volební komise zveřejní předběžné výsledky
voleb, proti kterým může kterýkoliv člen akademické
obce fakulty podat písemně do 3 dnů námitky, které směřuje hlavní volební komisi. Ta bez zbytečného
odkladu rozhodne o oprávněnosti námitek a vyhlásí
platné výsledky voleb vypracováním závěrečné zprávy
o průběhu a výsledku voleb, kterou zveřejní a předloží předsedovi odstupujícího senátu, nebo rozhodne
o vypsání voleb nových.

Článek 6
Doplňovací volby a mandát náhradníků
1. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni členy senátu, se
na dobu trvání funkčního období senátu stávají náhradníky, a to v pořadí dle počtu získaných hlasů.
2. Na místa členů senátu uvolněná v průběhu funkčního
období nastupují náhradníci v pořadí dle odstavce 1.
3. Zanikne-li mandát senátora, povolá předseda senátu
k výkonu funkce člena senátu náhradníka. Funkce
senátora vzniká náhradníkovi dnem jeho povolání
předsedou senátu.
4. Náhradník může být povolán k výkonu funkce senátora také na omezené časové období, a to při splnění
těchto podmínek:
a) časové období, na které je náhradník povoláván,
je předem stanoveno a jeho trvání je nejméně
90 a nejvíce 365 dnů,
b) senátor o povolání svého náhradníka na omezené
časové období požádal předsedu senátu v době,
kdy jeho mandát trval,
c) náhradník s povoláním na omezené časové období souhlasí. Souhlas vyjádří písemně předsedovi
senátu bez zbytečných odkladů, nejpozději však
do 30 dnů od povolání. Pokud souhlas nevyjádří
do stanoveného termínu, bude osloven ten náhradník, který se umístil jako další v pořadí.
5. Mandát senátora v případech dle odstavce 4 nezaniká, dochází pouze k přechodu výkonu práv a povinností spojených s mandátem senátora ze senátora
na náhradníka. Dnem, kdy uplyne stanovené období,
náhradník přestane vykonávat funkci senátora a získá opět postavení náhradníka. Pokud však v průběhu
stanoveného období mandát senátora zanikl, považuje se náhradník povolaný k výkonu funkce senátora
na omezené časové období za náhradníka povolaného
dle odstavce 2.
6. Náhradník je oprávněn vzdát se postavení náhradníka. Rozhodnutí vzdát se postavení náhradníka
adresuje náhradník předsedovi senátu. Vzdá-li se
náhradník vykonávající funkci senátora svého posta-
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vení, povolává předseda senátu dalšího náhradníka
v pořadí.
7. Náhradník je oprávněn povolání dle odstavce 2
bez zbytečného odkladu po vyrozumění odmítnout. Nesouhlas vyjádří písemně předsedovi senátu
bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 14 dnů
ode dne, kdy byl povolán.
8. Postavení náhradníka zaniká dle odstavců 6 a 7 a dále
dnem zániku jeho členství v akademické obci fakulty.
9. Doplňovací volby musí být vyhlášeny, když počet
členů senátu klesne o jednu pětinu nebo když poměr
zastoupení akademických pracovníků a studentů nesplňuje podmínky zákona.

Článek 7
Přerušení a zánik mandátu senátora
1. Mandát senátora zaniká:
a) dnem doručení písemné rezignace člena senátu
předsedovi senátu, v níž současně oznámí, zda
hodlá nebo nehodlá zůstat náhradníkem,
b) dnem zániku členství v akademické obci fakulty,
nedojde-li k použití odstavců 2 nebo 3,
c) skončením funkčního období senátu,
d) dnem jmenování do funkce, jež je neslučitelná
s členstvím v senátu dle zákona.
2. Ukončí-li člen senátu z řad studentů v průběhu svého
funkčního období studium na fakultě, jeho mandát

nezanikne, pokud ke dni ukončení studia byl zapsán
na téže fakultě v jiném studijním programu nebo studijním oboru.
3. Oznámí-li člen senátu z řad studentů do 7 dnů od řádného ukončení studia předsedovi senátu, že hodlá
studovat a být zapsán ke studiu na fakultě, 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
člena senátu zaniká. Dnem ukončení studia člena
senátu se povolává náhradník k dočasnému výkonu
funkce člena senátu. Není-li takový náhradník, konají
se doplňovací volby až po uplynutí čtyř měsíční lhůty,
nedošlo-li k navrácení práv a povinností spojených
s mandátem člena senátu.

Článek 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci ze dne 27. 2. 2008.
2. Tento řád byl schválen senátem dne 25. 7. 2017.
3. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Palackého v Olomouci dne 12. 8. 2017. Tímto
dnem nabyl platnosti a účinnosti.

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D. v. r.
děkan FTK UP

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. v. r.
předsedkyně Akademického senátu FTK UP

Příloha
Návrh kandidáta pro volby do Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
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Příloha

Návrh kandidáta pro volby
do Akademického senátu
Fakulty tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
konané ve dnech
Navrhovaný:
Jméno, příjmení, titul(y):
Rok narození:
Pracoviště (u akademického pracovníka):
Studijní program a ročník (u studenta):
Další údaje*:

Navrhovatel:
Jméno, příjmení:
Datum:
Vlastnoruční podpis:

Souhlas navrhovaného:
Svým podpisem vyjadřuji souhlas se svou kandidaturou do Akademického senátu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. V případě, že jsem současně studentem i akademickým pracovníkem, pak tímto současně
činím rozhodnutí, že kandiduji právě za tuto skupinu kandidátů (student, akademický pracovník).
Datum:
Vlastnoruční podpis:

Vyplněný návrh je třeba doručit předsedovi hlavní volební komise fakulty nejpozději do dne
*

v případě nutnosti se uvedou další údaje k jednoznačné identifikaci navrhovaného

,

hodin.

