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ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
1. Volební řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem (dále jen „řád“) upravuje způsob volby a funkční období členů Akademického senátu
Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS
FŽP“ nebo „senát“).
2. AS FŽP je dvoukomorový. Skládá se z komory akademických pracovníků (dále jen „KAPAS“) a
studentské komory (dále jen „SKAS“). Počet členů AS FŽP stanoví Statut Fakulty životního prostředí
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „FŽP“).
3. Funkční období AS FŽP je nejvýše tříleté. Začíná prvním dnem po uplynutí tříletého funkčního období
předchozího AS FŽP, nebo v případě, kdy je funkční období předchozího AS FŽP předčasně ukončeno
podle § 26 odst. 3 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“), dnem vyhlášení
konečných výsledků voleb (čl. 4 odst. 4), a končí uplynutím tří let, nebo ukončením funkčního období
všech členů AS FŽP podle § 26 odst. 3 zákona.
4. Funkční období člena AS FŽP je shodné s funkčním obdobím AS FŽP. V případě náhradníka (čl. 4
odst. 2) začíná prvním dnem následujícím po dni, ke kterému bylo uvolněno místo člena AS FŽP do
dané komory AS FŽP. V případě doplňovacích voleb začíná dnem zveřejnění konečných výsledků
doplňovacích voleb, ve kterých byl zvolen. Funkční období člena AS FŽP končí dnem ukončení
funkčního období AS FŽP, jehož je členem.
5. V průběhu funkčního období členství v AS FŽP zaniká:
a) odstoupením člena, oznámeným písemně listinnou formou předsedovi AS FŽP,
b) zánikem příslušnosti člena k Akademické obci Fakulty životního prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „Akademická obec FŽP“),
c) pokud se člen nezúčastnil čtyř po sobě jdoucích zasedání senátu FŽP a AS FŽP se o zániku členství
tohoto člena usnese,
d) jmenováním do funkce, jejíž výkon je dle § 26 odst. 2 zákona neslučitelný s členstvím v AS FŽP.
6. Ustanovení odstavce 5 písm. b) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí veškerá svá studia
ve studijních programech uskutečňovaných FŽP, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich,
podá přihlášku ke studiu v dalším bezprostředně navazujícím studijním programu uskutečňovaném
FŽP. Takový student pokračuje v původním funkčním období člena AS FŽP, na něž byl zvolen a jeho
členství skončí buď dnem uplynutí funkčního období člena AS FŽP, příp. dalšími způsoby zániku
členství dle odstavce 5 písm. a), c) a d), nebo dnem, kdy:
a) měl stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, pokud do
něj byl přijat, ale nezapsal se,
b) marně uplynula lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším
studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,
c) mu bylo doručeno zamítavé rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v
dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
vydáno a uvedený student se proti němu odvolal,
a to vždy za podmínky, že neexistuje další studijní program uvedený ve větě první, k jehož studiu může
být student ještě přijat, anebo pokud k němu byl již přijat, má v něm stále ještě právo na zápis do studia.

ČÁST II.
VOLBY DO AS FŽP
Čl. 2
Vyhlášení voleb
1. Volby do AS FŽP vyhlásí senát nejpozději 30 dnů před uplynutím svého funkčního období. Pokud
tak neučiní, vyhlásí volby bez zbytečného odkladu děkan.
2. Doplňovací volby do AS FŽP vyhlásí senát nejpozději 30 dnů po zániku členství člena AS FŽP, jehož
místo nelze obsadit náhradníkem (čl. 4 odst. 2).
3. AS FŽP stanoví harmonogram a základní organizační pokyny pro průběh voleb.
Čl. 3
Organizace voleb
1. Volby řídí volební komise FŽP (dále jen „komise“). Počet členů komise je nejméně tři a jeden z nich
odpovídá za organizaci voleb na detašovaných pracovištích FŽP, kde se uskutečňuje výuka. Členy
komise a jejího předsedu, jenž je zároveň členem komise, jmenuje AS FŽP, v případě neexistence nebo
nečinnosti AS FŽP jmenuje komisi děkan. Podmínkou jmenování je souhlas osoby s výkonem funkce
člena komise. Kandidáti na členství v AS FŽP (dále jen „kandidáti“) nemohou být členy komise.
V případě, že navrhovaný kandidát je členem komise, bude z ní AS FŽP uvolněn a nahrazen jinou
osobou.
2. Kandidáti, kteří jsou písemně navrhováni alespoň jedním členem Akademické obce FŽP, musí svůj
souhlas s volbou vyjádřit písemně.
3. Před volbami komise ve spolupráci s tajemníkem fakulty FŽP zabezpečí pro kandidáty možnost
představit se na veřejném shromáždění Akademícké obce FŽP a prezentovat svůj program na
internetových stránkách FŽP.
4. Pro účely voleb do AS FŽP se v Akademické obci FŽP zřizují dvě kandidátní listiny, z nichž jednu
tvoří akademičtí pracovníci (kandidátní listina akademických pracovníků) a druhou tvoří studenti
(kandidátní listina studentů). Je-li student současně akademickým pracovníkem na FŽP, stává se
automaticky členem kandidátní listiny akademických pracovníků.
5. Členy AS FŽP volí ze svých řad členové Akademické obce FŽP tajným přímým hlasováním odděleně
podle příslušnosti k volebnímu obvodu. Voliči příslušní k volebnímu obvodu akademických
pracovníků volí z kandidátní listiny akademických pracovníků, voliči příslušní k volebnímu obvodu
studentů volí z kandidátní listiny studentů.
6. Pokud není zvolen dostatečný počet členů AS FŽP, senát vyhlásí nejpozději do 14 dnů od vyhlášení
voleb doplňující volby. Pokud tak neučiní, vyhlásí volby bez zbytečného odkladu děkan.

Čl. 4
Výsledky voleb
1. Komise po skončení hlasování:
a) sestaví pořadí kandidátů v jednotlivých komorách sestupně podle počtu získaných hlasů a v
případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem,
b) zpracuje protokol o volbách podle komor obsahující: datum a způsob konání voleb, počet
oprávněných voličů, počet odevzdaných hlasů, seznam kandidátů s vyznačením zvolených členů
AS FŽP s uvedením počtu získaných hlasů, jména a podpisy předsedy a členů komise,
c) předá protokol o volbách vyhlašovateli voleb.
2. Nezvolení kandidáti v každé komoře AS FŽP, kteří získali více než 10 procent odevzdaných hlasů,
se stávají náhradníky v pořadí podle počtu dosažených hlasů. Náhradník nastupuje na místo člena AS
FŽP do dané komory AS FŽP v případě, že se takové místo uvolní. Nezvolený kandidát se může
funkce náhradníka písemně vzdát, a to bezprostředně po volbách předsedovi volební komise, nebo

v průběhu volebního období předsedovi AS FŽP. Nezvolený kandidát automaticky ztrácí funkci
náhradníka, pokud je naplněna některá z podmínek uvedených v čl. 1 odst. 6 písm. b) a d) se
zřetelem na čl. 1 odst. 7.
3. Členové Akademické obce FŽP mohou do 5 pracovních dnů po skončení hlasování podat předsedovi
volební komise stížnost na průběh voleb. Volební komise do 10 pracovních dnů od obdržení stížnosti
stížnost posoudí, a buď ji zamítne, nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby.
4. Pokud na průběh voleb do AS FŽP nebyla ve stanoveném termínu podána stížnost nebo byly
všechny stížnosti zamítnuty jako nedůvodné, vyhlásí předseda volební komise bez zbytečného
odkladu výsledky voleb do AS FŽP za konečné a tuto skutečnost s uvedením data, kdy tak učinil,
zveřejní ve veřejné části webových stránek FŽP.
ČÁST III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který byl schválen Akademickým senátem Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 27. 2. 2008, ve znění pozdějších změn.

2. Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem
Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne
10. 1. 2018.
3. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým senátem
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí and Labem dne 28.2.2018.
4. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Ing. Martin Neruda, Ph.D., v.r.
děkan FŽP UJEP
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