ZMĚNA VOLEBNÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU EVANGELICKÉ
TEOLOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
ze dne 11. 1. 2022
Akademický senát Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1
písm. b) a § 33 odst. 2 písm. f) 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
této změně Volebního řádu Akademického senátu Evangelické teologické fakulty Univerzity
Karlovy, jako na jejím vnitřním předpisu:
Čl. I
Volební řád Akademického senátu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
ze dne 9. května 2018 se mění takto:
1. V čl. 2 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„2. Volby se konají elektronickým způsobem prostřednictvím elektronické volební
aplikace pomocí počítačové sítě (dále jen „elektronické volby“). Součástí vyhlášení voleb
jsou informace o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
Při vyhlášení voleb může senát rozhodnout o tom, že se volby budou konat
prostřednictvím fyzických hlasovacích lístků a hlasovacích uren (dále jen „listinné
volby“).“
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
2. V čl. 3 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„5. Volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty technické podmínky
pro průběh voleb, zejména zadání volebních seznamů a seznamů kandidátů dle volebních
kurií do volební aplikace a rozeslání informace o konání voleb a jejich způsobu, včetně
odkazu na volební aplikaci a návodu na její používání, všem oprávněným voličům
na evidovanou emailovou adresu. V případě, že se konají volby listinným způsobem, zajistí
zejména obstarání volebních uren a jejich zapečetění, prostor pro úpravu hlasovacích
lístků, který umožní tajné hlasování, a vytištění hlasovacích lístků, přičemž údaje na
hlasovacím lístku musejí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno
zaměnit.“.
3. V čl. 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„6. Kandidátům zařazeným na kandidátní listiny bude ve veřejné části internetových
stránek fakulty poskytnut prostor pro jejich předvolební prezentaci. Rozsah a podobu
těchto prezentací může v případě potřeby stanovit předsednictvo senátu.“.
4. V čl. 7 odstavce 2 až 5 znějí:
„2. Volební aplikace musí zajistit tajnost hlasování a musí obsahovat seznam všech
kandidátů té části senátu, do níž je příslušný volič oprávněn volit. Volební aplikace musí

-2zároveň umožnit anonymizované uložení hlasování a znemožnit vícečetné hlasování
jednoho voliče.
3. V případě listinných voleb musejí být volební místnosti či jinak určené a označené
prostory pro hlasování vybaveny zapečetěnou volební schránkou pro hlasování
pro akademické pracovníky fakulty a zapečetěnou volební schránkou pro hlasování
pro studenty fakulty, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami
a prostorem pro úpravu hlasovacích lístků, který umožní tajné hlasování. V každé volební
místnosti či jinak určeném prostoru pro hlasování musejí být v době voleb stále alespoň
dva členové volební komise.
4. Volič se do volební aplikace přihlašuje prostřednictvím Centrální autentizační služby
univerzity. V případě listinných voleb volič prokáže svou totožnost členům volební komise
a ta mu vydá příslušný hlasovací lístek.
5. Volební aplikace umožní voliči jednoznačné označení vybraných kandidátů, přičemž
zaručí, že voliči nebude umožněno hlasovat pro více kandidátů, než je možno v dané části
senátu zvolit. V případě listinných voleb v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků
zakroužkuje volič na hlasovacím lístku pořadová čísla kandidátů. Může zakroužkovat
maximálně šest kandidátů. Upravený hlasovací lístek vloží volič do schránky pro hlasování.
Hlasovací lístek je neplatný, není-li zakroužkováno ani jednoho z pořadových čísel
kandidátů, jsou-li pořadová čísla nebo jména kandidátů přeškrtána, jsou-li na hlasovací
lístek dopsáni další kandidáti nebo je-li zakroužkováno více než šest kandidátů, případně
je-li hlasovací lístek upraven jiným způsobem.“.
5. V čl. 7 se odstavec 6 zrušuje.
Čl. II
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tato změna volebního řádu byla schválena Akademickým senátem Evangelické
teologické fakulty Univerzity Karlovy dne 11. 1. 2021
Tato změna volebního řádu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem
Univerzity Karlovy.1
Tato změna volebního řádu nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její
platnosti.
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Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 21. ledna 2022.

