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Volební řád 
Akademického senátu FF UP 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS FF") se usnesl v souladu s § 33 
odst. 2 pism. b) a§ 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb„ o vysokých školách, ve znění pozdějšich předpisů (dále jen 
„zákon o vysokých školách"), na tomto Volebnim řádu AS FF (dále jen „řád"), se kterým vyslovil souhlas Akademick)' 
senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP") dne 10. 12. 2016. 

Tento řád upravuje volby členů' AS FF (dále jen „senátoři"), jejich mandát, otázku náhradnictvi, doplňovacich voleb 
a otázky souvisejíc!. 

Čl. 1 
Základní ustanoveni 

1) AS FF má dvacet jedna senátorii. Čtrnáct senátorů 
(dvě třetiny) je voleno z řad akademických pracovni-
kt'l FF UP a sedm senátorů Uedna třetina) je voleno 
z řad studentů FF UP. 

2) Akademičti pracovnici FF UP (dále jen „pedagogická 
kurie") voli jedenáct senátorů z řad akademických pra-
covniků FF UP a studenti FF UP (dále jen „studentská 
kurie") voli tři senátory z řad akademických pracovni-
ků FF UP a sedm senátorů z řad studentů FF UP. 

3) Funkce senátora je neslučitelná s funkci rektora, 
prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka 
a ombudsmana FF UP. 

4) Délka funkčniho období AS FF činí nejvýše tři roky. 
Mandát všem senátorům zaniká okamžikem vzniku 
mandátu senátorům nově zvoleným, tj. okamžikem 
vyhlášení výsledků voleb do AS FF, pokud již nezani-
kl dle věty předchozí. Funkční období všech senátodl 
skončí, jestliže AS FF po dobu šesti měsicil nekoná 
podle § 27 zákona o vysokých školách. Děkan FF 
v takovém případě nejpozději do 30 dmi vyhlási nové 
volby přiměřeně dle čl. 2 a násl. tohoto řádu. 

5) Členství v AS FF zanikne dále, jestliže senátor pře
stane být členem příslušné kurie akademické obce2 
FF UP nebo se vzdá mandátu. Dnem zániku mandátu 
je v takových případech den ukončeni členství v pří
sluš né kurii (skončení studia, pracovního poměru 
aj.), respektive den doručení listiny o vzdáni se dle 
odstavce 6 tohoto článku řádu. Stejně může zanik-
nout i pozice náhradníka a zastupujicího senátora. 

6) Senátor se vzdává svého mandátu vlastnoručně pode-
psaným pisemným prohlášením, doručeným do ru-
kou předsedy AS FF. Předseda AS FF se vzdává svého 
mandátu vlastnoručně podepsaným pisemným pro-
hlášením, doručeným do rukou místopředsedy AS FF. 

7) Zanikne-li mandát senátora, povolá předseda AS FF 
písemně k výkonu funkce senátora náhradníka z pří

slušného seznamu náluadniků (viz čl. 4 odst. 6 až 8 
tohoto řádu). Funkce senátora vzniká náhradnikovi 
dnem doručení jeho povolání předsedou AS FF, a to 
pouze na zbývajíci část funkčního obdobi AS FF. Oka-
mžikem, kdy náhradnikovi vznikne mandát senátora 
dle tohoto odstavce řádu, přestává být náhradníkem 
na druhém seznamu náhradniků z řad akademických 
pracovníků, je-li na něm. K výkonu funkce senátora 
dle tohoto odstavce je vždy povolán náhrad nik, 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 ná-
hradník vykonává mandát jako zaslupujici senátor 
na omezené obdobi dle následujícich odstavci\ tohoto 
článku řádu. V takové situaci je k dočasnému výkonu 
mandátu jako zastupujicí senátor namísto něj povo-
lán další náhradník v pořadi předmětného seznamu 
náhradníků . 

8) Náhradník milže být obdobně povolán předsedou AS 
FF k výkonu funkce senátora také na omezené časové 
období (jinde v textu jen „zastupujici senátor"), a to 
pouze v případě, že: 
a) časové období, na které je povoláván, je předem 

stanoveno a délka jeho trvání je nejméně 90 
a nejvíce 365 dni, 

b) senátor, který má být nahrazen, o povoláni ná-
lll'adníka na omezené časové obdobi pisemně po-
žádal předsedu AS FF a 

c) takový senátor doloží potvrzení o pobytu v zahra-
ničí v době dle bodu a) či v případě doložení jiných 
závažných, předem plánovaných a časově vyme-
zitelných diivodů (např. plánovaná hospitalizace). 

Splnění podmínek a závažnost důvodu dle pismena 
c), a tedy nutnost povoláni náhradníka posoudí před
seda AS FF. 

V pNpndě dikce Jeduncíbo řádu AS FF je mužský n ženský rod zastoupen z df1vodu stručnosti toliko rodem mužským, aniž by toto mělo 
diskriminační cburakter. 
Akademickou obd FF UP se rozum! množina jejích studentu a akademických pracovníků. Tato se sice formálně děli do dvou voličských 
kurii (studentská a pedagogická), ale ve smyslu zúkona o vysokých školách je akademická obec FF UP jeduotná, celistvá a především 
jednu. Z toho plyne, že každý jedinec je jejim členem toliko jednou, ačjlm mMe být po formální stránce ze dvou či více nhných důvodit 
(např. na základě několika procovních smluv či prncovni smlouvy a současně z dftvodu studia). S ohledem na rovné postaveni tecly kaž-
dému takovému jedinci (členovi akademické obce) nálež[ toliko jen jeden hlas při volbách do AS FF UP. 
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9) Mandát senátora zastoupeného v tomto případě ne-
zaniká, dochází pouze k dočasnému přechodu výko-
nu práv a povinnosti spojených s mandátem senátora 
ze senátora na zastupujícího senátora. 

10) Pokud v průběhu funkčního období zanikne mandát 
senátora dočasně zastoupeného v souladu s odst. 5 
tohoto článku řádu, postupuje se dle posledn!ch dvou 
vět odst. 7 tohoto článku řádu. 

11) Postup dle odstavců 7 až 10 tohoto článku řádu není 
možný u předsedy ani mlstopředsedy AS FF. 

12) Orgány AS FF a jejich ustavování, pravomoci AS FF 
zasedání a jednání AS FF, volbu kandidáta na děkana 
FF UP, odvolávání děkana FF UP a otázky související 
řeší Jednací řád AS FF. 

Čl. 2 

PNprava voleb, volebni komise 

1) Přlpravu voleb a jejich organizaci zajišťuje odstupu-
jící AS FF. K tomu účelu sestaví pětičlennou volební 
komisi a určí jejího předsedu. Členy volební komise 
jsou vždy alespoň dva akademičtí pracovníci FF UP 
a alespoň dva studenti FF UP. 

2) Volby do AS FF se konají nejméně jeden měs!c před 

předpokládaným koncem funkčního období odstu-
pujícího AS FF. AS FF ve formě svého usnesení ozná-
mí termíny konání voleb nejpozději dva měsíce pfod 
prvním dnem voleb a současně vyzve na úřední desce 
FF UP všechny členy akademické obce FF, aby v jím 
určeném termínu navrhli ze svých řad kandidáty do 
nového AS FF. 

3) Návrhy na kandidáty se podávají písemně předsedovi 
volební komise. Každý člen nebo skupina členů akade-
mické obce fakulty je oprávněn navrhovat kandidáty 
do kterékoli (obou) skupin kandidátů. Návrh obsahuje: 
a) jméno a příjmení kandidáta; 
b) údaj o tom, do které ze dvou skupin kandidátů 

(akademičtí pracovníci3 a studenti) je daný kan-
didát navrhován; případně, že je navržen do obou 
skupin kandidátů; 

c) název pracoviště (katedry) kandidáta u kandidá-
tů z fad akademických pracovníků FF UP; u stu-
dentů studijní program a ročník studia; 

d) další údaj, je-li to třeba k jednoznačnému určení 
kandidáta; 

e) datum a podpis navrhovatele, případně navrho-
vatelů . 

4) Volební komise zajisti souhlas navržených kandidátf1 
s kandidaturou, a to nejpozději 15 dní před prvním 
dnem voleb. Každý kandidát se musí nejpozději spolu 
s vyjádřením souhlasu rozhodnout, za kternu skupi-
nu kandidátů bude kandidovat v případě, že je navr-
žen do skupin obou. 
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5) Volební komise z návrhft odsouhlasených kandidáty 
sestaví dva seznamy kandidátů dle dělení na skupi-
ny kandidáti\. Každý z nich musí obsahovat příjmení 
a jména kandidáti\ seřazená abecedně (primárně dle 
příjmenl),jejich data narození a pracoviště (katedru) 
či studijní program a ročník. Nejméně 15 dní't před 
prvním dnem voleb zveřejní předseda volební komi-
se seznamy kandidátů na úfodní desce fakulty. 

6) Na základě seznamit kandidátů volební komise za-
jisti tvorbu hlasovacích lístků v elektronické podo-
bě a tisk hlasovacích lístků pro listinnou fázi voleb, 
které musí být vytvořeny ve dvou variantách dle ku-
rií voliči\ (pro voliče-studenty budou obsahovat oba 
seznamy kandidátí'1; pro voliče-akademické pracov-
níky jen seznam kandidátů z řad akademických pra-
covníků). Hlasovací lístky v listinné podobě musí být 
opatfony razítkem AS FF. 

Čl. 3 
Průběh a organizace voleb 

1) Volby se konají v AS FF stanovených dnech, a to ve 
dvou na sebe navazujícich fázích (elektronické a lis-
tinné). Nestanoví-li AS FF jinak, trvá elektronická 
fáze voleb šest dní (zpravidla čtvrtek až úterý, vždy od 
o .oo h do 24.00 h) a následující pracovní den v AS FF 
mčené jedné volební místnosti probíhá listinná fáze 
voleb (od 8.oo do 18.oo). Volební místnost je zpravidla 
ve stejné budově, ve které je umlstěna pracovna děka
na FF UP. AS FF v tomto odstavci zmíněné podmínky 
voleb zveřejní dle čl. 2 odst. 2 tohoto řádu. 

2) Volební místnost musí být řádně a viditelně označena, 
musí být vybavena volební schránkou a prostorem pro 
zajištěni tajného hlasování, dostatečným množstvím 
hlasovacích lístků, psacími potřebami a tímto řádem, 
který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k na-
hlédnutí. Aktu voleb musí být neustále přítomna nad-
poloviční většina členů volební komise. 

3) Osobou oprávněnou volit v konkrétních volbách je 
akademický pracovník FF UP a student FF UP, jehož 
členství v akademické obci trvá/existuje k prvnímu 
dni voleb (dále jen „volič"). Volební komise vytvoří 
dva seznamy voličů, a to zvlášť pro voliče-studenty 
a voliče-akademické pracovníky. 

4) Voliči, jimž svědčí právo volit jako student i jako 
akademický pracovník, mají s ohledem na rovnost 
mezi voliči ve volbách toliko jeden hlas. Mohou tedy 
hlasovat pouze na jednom hlasovacím lístku Uako 
člen jedné voličské kurie). Volbu, ve které kurii bude 
hlasovat, 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 voleb-
ní komise. U takového voliče bude v seznamu voličů 

3 Sczuam kaudidáti't z řad akademických pracovnlkň volených studentskou kurii a seznam nknclcmických pracovnlkň volených pedagogic-
kou kurii j sou totožné. Tito kandidáti jsou považováni za jednu skupinu kn11diclútf1. 
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uvedena poznámka, že je členem obou voličských 

kurii. 
5) Při elektronické fázi voleb hlasuji voliči po pfihláše-

ni se unikátním přihlašovacim jménem a heslem ve 
webovém rozhraní spravovaném CVT UP. Podrob-
nosti o elektronické fázi hlasování zveřejní AS FF dle 
čl. 2 odst. 2 tohoto řádu. 

6) Po skončeni elektronické fáze voleb a před započetím 
listinné fáze voleb zredukuje CVT UP seznamy voličíl 
jen na ty, kteří doposud nevolili elektronickou formou. 
PHpadně CVT UP zpracuje seznam voličO všech, kde 
bude sku tečnost, že volili elektronicky, u takových 
voliči\ vyznačena graficky. 'fyto upravené seznamy 
voliči\ předá CVT UP předsedovi volební komise. 

7) Při listinné fázi voleb volič obdrží, po ověření totož-
nosti na základě občanského prélkazu, cestovního 
pasu nebo identifikační karty UP od volební komise 
jeden hlasovací lístek pro kurii voličí\, 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) Hlasy mají podobu pořadových preferencí. Voliči 
z pedagogické kurie mají k dispozici až 11 preferen-
cí. Na seznamu kandidátél akademických pracovni-
kil označuji vybrané kandidáty ve zvoleném pořadí 
číslovkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 až 11, pr·ičemž 
nejnižší číslo označuje nejvíce preferovaného kan-
didáta. Volič může udělit méně preferenci, nejméně 

však jednu, aby byl hlas platný. K preferencím vyšším 
než 11 se nepřihlíží. Udělí-li volič větší počet stejných 
preferencí či neudělí-li preferenci žádnou, je celý hla-
sovací lis tek neplatný. Nevyplní-li některou z prefe-
renci, nejedná se o délvod k zneplatněni hlasu nebo 
hlasovacího lístku. 

9) Voliči ze studentské kurie mají na hlasovacím lístku 
k dispozici až 7 preferenci pro kandidáty ze seznamu 
kandidátí\-studentů a až 3 preference pro kandidáty 
ze seznamu kandidátíl-akademických pracovník(\. 

10) Na seznamu kandidátíl-studentů označují voliči-stu
denti vybrané kandidáty ve zvoleném pofadí 1, 2, 3, 
4, 5, 6 až 7, přičemž nejnižší číslo označuje nejvíce 
preferovaného kandidáta. Volič mí'iže udělit méně 
preferencí, nejméně však jednu, aby byl hlas platný. 
K preferencim vyšším než 7 se nepřihližl. Udělí-li 

větší počet stejných preferenci, je tato část hlasovací-
ho lís tku neplatná. Nevyplní-li některou z preferencí, 
nejedná se o důvod k zneplatněni hlasu, hlasovacího 
lis t ku nebo jeho části. 

11) Na seznamu kandidátů-akademických pracovniki'1 
označuji voliči-studenti vybrané kandidáty ve zvole-
ném pořadí 1, 2 až 3, přičemž nejnižší číslo označuje 
nejvice preferovaného kandidáta. Volič mílže udělit 
méně preferencí, nejméně však jednu, aby byl hlas 
platný. K preferencím vyšším než 3 se nepřihlíží. 
Udělí-li větší počet stejných preferenci, je tato část 
hlasovacího lístku neplatná. Nevyplní-li některou 
z preferenci, nejedná se o důvod k zneplatnění hlasu, 
hlasovacího lístku nebo jeho části. 
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Čl.4 
Z1>racováni výsledků a vyhlášení výsledků voleb 

1) Výsledky volební komise (listinnou fázi) a CVT UP 
(elektronickou fázi) zpracovávají samostatně již pro 
tři skupiny kandidátů: 
a) kandidáti-akademičtí pracovníci volení pedago-

gickou kurii 
b) kandidáti-akademičtí pracovnici voleni student-

skou kurii 
c) kandidáti-studenti volení studentskou kurií 
Skupiny kandidátů dle písm. a) a b) tvoi'í totožné osoby. 

2) Na základě vyznačeného pořadí na hlasovacich líst-
cích jsou kandidátélm přidělovány hlasy. Počet hlasů 
udělených kandidátovi se rovná podílu mezi počtem 
volených kandidátů v dané skupině a uvedeným po-
řadím. Tedy u pedagogické kurie má první kandidát 
(označený na hlasovacim lis tku voličem číslovkou 1) 
11/1 hlasů, druhý 11/2, třetí 11/3, čtvrtý 11/4„.„ až je-
denáctý 11/11 hlasů. 

3) U studentské kurie a jimi volených akademických 
pracovníků má prvni kandidát 3/1, druhý 3/2, třetí 
3/3 hlasu. 

4) U studentské kurie a jimi volených studentských 
kandidátí'1 má první kandidát 7/1, druhý 7/2, třetí 
7/3, „„ až sedmý 7/7 hlasů. 

5) Pro každou skupinu kandidátů je vytvořeno samo-
statné pořadí na základě celkového součtu získaných 
hlasů sestupně. V případě rovnosti hlasů rozhoduje 
mezi takovými kandidáty los provedený volební ko-
misí před vyhlášenim výsledků voleb. 

6) Prvních sedm kandidáti\ ve skupině kandidátů-stu
dentů získává mandát. Ostatní se s távají náhradníky 
v sestupném pořadí podle součtu hlasů. 

7) První tři kandidáti-akademičtí pracovníci volení ku-
rií studentů získávají mandát. Ostatní se stávají ná-
hradníky v sestupném pořad i podle součtu hlas1'\. 

8) Prvních jedenáct kandidátél-akademických pracov-
níků volených kurií akademických pracovníků zís-
kává mandát. Výjimkou jsou kandidáti, ktel'í již byli 
zvoleni podle předchozího odstavce. Ti jsou z pořadí 
dle tohoto odstavce vyškrtnuti (nestávají se ani ná-
hradníky) a na jej ich místa se posouvají další kan-
didáti podle pořadí. Ostatní se s távají náhradníky 
v sestupném pořadí podle součtu hlas i\. 

9) Nejpozději do 48 hodin po ukončení voleb (hlasová-
ní) vyhotoví volební komise ve spolupráci s CVT UP 
ve dvojím s tejnopise zápis o výsledku voleb, který po-
depiš{ všichni členové volební komise, a její předseda 
jej neprodleně předá předsedovi AS FF. J eden stej-
nopis zápisu zašle bez zbytečného odkladu předseda 
AS FF předsedovi AS UP. Druhý s tejnopis archivuje 
předseda AS FF. 

10) V zápise volební komise uvede: 
a) navržené kandidáty, 
b) záznamy o souhlasu jednotlivých kandidáti\ 

s kandida tu rou a pr-ípadné jejich rozhodnutí dle 
čl. 2 odst. 4 tohoto řádu, za kterou skupinu kan-
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didátů bude kandidovat v připadě, že byl navržen 
do skupin obou, 

c) počet voličů, kterým byly hlasovací lístky vydány, 
d) počet voličů, kteří volili elektronicky, 
e) počet platných hlasovacích lístků (zvlášť elektro-

nických a listinných), 
f) pořadí kandidátii podle počtu získaných platných 

hlasíl dle jednotlivých skupin, jak je uvedeno výše, 
g) jmenný seznam zvolených senátorů a tři seznamy 

náhradníkíl, 
h) stručný obsah stížností, pokud byly podány vo-

lební komisi, a jejich vyřízení. 
11) Pfodseda AS FF nechá zveřejnit výsledky voleb na 

úřední desce fakulty a na elektronické úřední desce 
AS FF neprodleně poté, co obdrží zápis od předsedy 
volební komise, současně novému AS FF určí datum 
a místo jeho prvního zasedání, které nesmí být dříve 
než sedm dní a později než 21 dní po zveřejnění vý-
sledkl't voleb, a zajistí, aby kancelář děkana obeslala 
s touto informací všechny nově zvolené senátory. 

Čl. 5 
Do1>liíovací volby do AS FF UP 

1) Na místa uvolněná v AS FF v prílběhu volebního ob-
dobí nastupují noví senátoři z řad náhradníkt'I, a to 
podle počtu získaných hlasil v rámci jednotlivých 
skupin náhradnikíl, jak je uvedeno výše. 

VP-02/2017 

2) Doplňovací volby do AS FF musí být vyhlášeny, když 
není možné povolat další náhradniky a počet sená-
torů klesne na 17 či méně nebo když poměr zastou-
pení akademických pracovníků a studentů nesph'íuje 
podmínky zákona o vysokých školách (senátorů zvo-
lených z řad studentů musí být minimálně třetina 
a maximálně polovina). 

3) Doplňovací volby se nekonají v připadě, že ke zmí-
něné situaci dojde méně než tfl měsíce před předpo

kládaným koncem funkčního obdobi odstupujíciho 
ASFF. 

4) Doplňovací volby se řídí přiměřeně ustanoveními to-
hoto řádu pro volby do AS FF. 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento řád byl schválen AS FF dne 1. 11. 2016 (prvni 
verze) a v upravené finální verzi dodatečně dne 16. 12. 
2016. AS UP tento řád schválil ve finálním znění dne 
10. 12. 2016. 

2) Ruší se Volební a jednací I-ád AS FF ze dne 3. března 
2008 schválený v AS UP dne 27. února 2008. 

3) Tento Volební řád AS FF nabývá platnosti okamži-
kem zveřejnění na úředni desce FF UP a účinnosti 
třetím dnem po dni nabyti platnosti. 

V Olomouci 9. 1. 2017 

předseda AS FF UP 


