VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
ze dne 9. 5. 2018
Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy 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 (dále jen „zákon“), usnesl na tomto Volebním řádu Akademického senátu
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
1. Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „senát“, „fakulta“ a „univerzi‐
ta“) je volen členy akademické obce fakulty v přímých volbách s tajným hlasováním.1
2. Senát tvoří 6 zástupců akademických pracovníků univerzity zařazených na fakultě a 6 zástupců studentů
zapsaných na fakultě. Akademičtí pracovníci a studenti volí své zástupce do senátu odděleně.2

Čl. 2
Vyhlášení řádných voleb
1. Akademický senát vyhlašuje řádné volby nejpozději 3 měsíce před koncem funkčního období jeho členů.3
Volby se konají nejpozději 15. den před uplynutím funkčního období členů senátu.
2. Usnesení o vyhlášení voleb se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Čl. 3
Volební komise
1. Pro organizaci voleb ustaví senát nejméně tříčlennou volební komisi, která ze svého středu zvolí předsedu.
Členem komise musí být nejméně 1 student a 1 akademický pracovník.
2. Členem komise nemohou být navržení kandidáti do senátu.
3. První zasedání volební komise svolá předseda senátu, v případě uvedeném v čl. 11 děkan.
4. Volební komise řídí volby a dohlíží na jejich řádný průběh. Dbá o dostatečné a včasné informování akademic‐
ké obce o termínu a pravidlech konání voleb, shromažďuje návrhy na kandidáty, sestavuje kandidátku, zajišťuje
průběh hlasování a sčítá hlasy.

Čl. 4
Kandidáti
1. Právo kandidovat mají všichni členové akademické obce fakulty.
2. Navrhovat kandidáty může kterýkoli člen akademické obce fakulty. Návrhy kandidátů se podávají písemně
členům volební komise. Návrh musí obsahovat:
a) jméno a příjmení kandidáta;
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b) pracoviště kandidáta (u akademických pracovníků), nebo studijní program a ročník studia (u studentů).
3. Návrhy kandidátů je možno podávat nejpozději do 10 dnů před prvním dnem konání voleb.
4. Volební komise si vyžádá písemný souhlas navrženého kandidáta. Nezíská‐li tento souhlas nejpozději 7 dní
před prvním dnem konání voleb, volební komise návrh kandidáta vyřadí.
5. Seznam navržených kandidátů zveřejní volební komise nejpozději 7 dní před prvním dnem konání voleb ve
veřejné části internetových stránek fakulty.

Čl. 5
Volební seznamy
Děkanát fakulty vypracuje a nejpozději 7 dní před prvním dnem konání voleb předá předsedovi volební komise
seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty, a to podle zařazení do jednotlivých studijních pro‐
gramů, a seznam akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce fakulty. Volební komise zajistí,
aby student, který je zapsán do více studijních programů, byl zapsán do seznamu pouze jednou.

Čl. 6
Předvolební shromáždění
Před začátkem voleb uspořádá volební komise předvolební shromáždění pro členy akademické obce, na němž
mohou navrhovaní kandidáti představit sebe i svůj volební program. Volby zpravidla začínají bezprostředně po
skončení předvolebního shromáždění.

Čl. 7
Termín a průběh voleb
1. Volby se konají v nejméně 2 a nejvíce 3 po sobě jdoucích dnech v období, kdy se koná pravidelná výuka, a to
v každém dni po dobu nejméně 3 hodin.
2. Volební místnosti musí být vybaveny zapečetěnou volební schránkou pro hlasování pro akademické pracov‐
níky fakulty a zapečetěnou volební schránkou pro hlasování pro studenty fakulty, dostatečným množstvím
hlasovacích lístků s kandidáty z řad studentů, hlasovacích lístků s kandidáty z řad akademických pracovníků,
psacími potřebami a prostorem pro úpravu hlasovacích lístků.
3. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost členům volební komise a ta mu vydá příslušný
hlasovací lístek.
4. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků zakroužkuje volič na hlasovacím lístku pořadová čísla kandi‐
dátů. Volič může zakroužkovat nejvýše 6 kandidátů.
5. Hlasovací lístek je neplatný, jsou‐li pořadová čísla nebo jména kandidátů přeškrtána, jsou‐li na hlasovací
lístek dopsáni další kandidáti nebo je‐li zakroužkováno více než 6 kandidátů, případně je‐li hlasovací lístek upra‐
ven jiným způsobem.
6. Upravený hlasovací lístek vloží volič do schránky pro hlasování.

Čl. 8
Výsledky voleb
1. Bezprostředně po skončení hlasování sečte volební komise hlasy a vyhotoví protokolární zápis o průběhu a
výsledcích hlasování, který členové komise podepíší. Výsledek voleb zveřejní do 48 hodin po skončení voleb ve
veřejné části internetových stránek fakulty.
2. Členy senátu se stává 6 kandidátů z řad akademických pracovníků a 6 kandidátů z řad studentů, kteří získali
nejvyšší počet platně odevzdaných hlasů.
3. O pořadí kandidátů, kteří ve volbách obdrželi shodný počet hlasů, rozhoduje los. Losování provede předseda
volební komise.
4. Kandidáti, kteří nezískali mandát, se stávají náhradníky. Jejich pořadí je určeno počtem získaných hlasů, resp.
losem dle odst. 3.
5. Kandidát z řad studentů, který je zapsán ve studijním programu, jehož studenti nemají podle výsledků voleb
v senátu zastoupení, a mezi kandidáty z řad studentů zapsanými v tomto studijním programu získal nejvyšší
počet hlasů v pořadí dle odst. 4, bude zván na zasedání senátu a může se jich účastnit s hlasem poradním.

Čl. 9
Stížnosti na průběh voleb a opakování voleb
1. Stížnost na průběh voleb může podat písemně volební komisi kterýkoli člen akademické obce s uvedením
důvodů nejpozději do 5 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb. O její oprávněnosti rozhodne volební komise
nejpozději do 6 dnů ode dne doručení stížnosti.
2. Došlo‐li v průběhu voleb k takovému pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, volby se opakují.
Opakované volby vyhlásí volební komise neprodleně a konají se nejpozději do 30 dnů od vyhlášení.

Čl. 10
Zánik mandátu člena senátu
1. Člen senátu pozbývá svého mandátu:4
a) skončením funkčního období,
b) vzdáním se mandátu podaným písemně do rukou předsedy senátu,
c) zánikem členství v akademické obci,
d) odvoláním,
e) vznikem funkce neslučitelné s členstvím v senátu dle čl. 11 odst. 7 Statutu fakulty,5
f) zánikem mandátu v důsledku nečinnosti senátu dle čl. 11 tohoto řádu.
2. Odvolán může být člen senátu, pokud se bez omluvy neúčastnil 4 po sobě jdoucích zasedání senátu. Návrh na
odvolání člena senátu může podat kterýkoli člen senátu. O odvolání člena senátu rozhoduje senát způsobem
stanoveným Jednacím řádem senátu.
3. Na uvolněné místo v senátu postupuje náhradník. V případě, že na uvolněné místo v senátu náhradník není,
vyhlásí senát doplňovací volby. Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posled‐
ních 6 měsících funkčního období senátu a jestliže se na tom usnese senát. Pro doplňovací volby se přiměřeně
použijí ustanovení o volbách. Funkční období nového člena senátu začíná po marném uplynutí lhůty pro podání
stížnosti na výsledky voleb, nebo nedojde‐li ve lhůtě dle čl. 9 odst. 1 tohoto řádu na základě stížnosti
k rozhodnutí o vyhlášení opakovaných voleb. Funkční období nového člena senátu končí spolu s funkčním ob‐
dobím ostatních členů senátů.
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Čl. 11, odst. 6 Statutu UK ETF
§ 26 odst. 2 zákona.

Čl. 11
Zánik mandátu v důsledku nečinnosti senátu
1. Funkční období všech členů akademického senátu fakulty skončí, jestliže akademický senát po dobu 6 měsíců
nekoná podle příslušných ustanovení zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.6
2. V případě vyhlášení nových voleb podle odst. 1 ustaví volební komisi děkan. Funkční období takto zvolených
členů senátu začíná po marném uplynutí lhůty pro podání stížnosti na výsledky voleb, nebo nedojde‐li ve lhůtě
dle čl. 9 odst. 1 tohoto řádu na základě stížnosti k rozhodnutí o vyhlášení opakovaných voleb.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Zrušují se čl. 1–12 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Evangelické teologické fakulty ze dne
11. října 2007.
2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Evangelické teologické fakulty dne 9. května 2018.
3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.7
4. Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy nabyl platnosti.

Jan Kranát, PhD.
předseda Akademického senátu UK ETF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK
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§ 26 odst. 4 zákona.
Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 11. května 2018.

Doc. Jiří Mrázek, ThD.
děkan UK ETF

