VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE
ZE DNE 19. ČERVENCE 2017
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2.

Senát se člení na akademickou komoru, která má deset členů, a studentskou komoru,
která má sedm členů.

3.

Volební období senátu je tříleté. Funkční období členů senátu je shodné s volebním
obdobím.

4.

Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná
podle § 9 zákona. Rektor nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
Článek 3
Členství v senátu a neslučitelnost funkcí

1.

Členem akademické komory senátu může být zvolen akademický pracovník AVU.

2.

Členem studentské komory senátu může být zvolen student AVU. V případě, že je
student zároveň akademickým pracovníkem, může volit a být volen pouze do
akademické komory.

3.

Za správnost seznamů akademických pracovníků a studentů je zodpovědný rektor.

4.

Členství v senátu je neslučitelné s výkonem funkcí rektora, prorektorů a kancléře.
Článek 4
Volby do senátu

1.

Volby do senátu vyhlásí senát nejpozději čtyři týdny před jejich konáním s uvedením dne,
času a místa konání voleb. Oznámení o konání voleb spolu s kandidátními listinami
a seznamem voličů uveřejní volební komise na vývěsce senátu na hlavní budově AVU.

2.

Volby do senátu se konají vždy nejpozději 15 dnů před skončením funkčního období
odstupujícího senátu.

3.

Volby do senátu jsou přímé, písemné a tajné.

4.

Právo volit do akademické komory senátu mají všichni akademičtí pracovníci AVU, právo
volit do studentské komory senátu mají všichni studenti AVU.

5.

K platnosti voleb se vyžaduje účast nejméně 30 % všech členů Akademické obce AVU (dále
jen „akademická obec“). Akademickou obcí se rozumí všichni akademičtí pracovníci
a studenti AVU.
Článek 5
Volební komise

1.

Volby do senátu organizuje a řídí pětičlenná volební komise zvolená senátem z řad členů
akademické obce. Ze svého středu volební komise zvolí předsedu a místopředsedu.

2.

Volební komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů
a předseda nebo místopředseda. Volební komise rozhoduje většinou hlasů přítomných
členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v jeho nepřítomnosti hlas
místopředsedy.
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3.

U okolností, o kterých se členové dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž
zveřejnění neukládá zákon nebo vnitřní předpisy AVU, dbají na jejich důvěrnost, které je
může zprostit senát svým usnesením.

4.

Činnost volební komise končí volbou předsedy na ustavujícím jednání senátu.
Článek 6
Kandidáti a kandidátní listiny

1.

Kandidátem je každý, kdo splňuje podmínky pro vznik členství v senátu dle tohoto
volebního řádu.

2.

Volební komise zveřejní kandidátní listiny vyvěšením na informační desce senátu
v termínu uvedeném v čl. 4.

3.

Nesouhlas s kandidaturou musí kandidát podat písemně volební komisi do deseti dnů ode
dne zveřejnění kandidátních listin. O odstoupení kandidáta volební komise informuje
obdobným způsobem jako při zveřejňování kandidátních listin. O procedurálních
námitkách rozhoduje s konečnou platností bezodkladně volební komise.

4.

Kandidátní listina pro volby do akademické komory senátu obsahuje jména, příjmení,
akademický titul a funkce všech akademických pracovníků AVU, s výjimkou rektora,
prorektorů a kancléře.

5.

Kandidátní listina pro volby do studentské komory senátu obsahuje jména, příjmení
a příslušnost do speciálního ateliéru (v případě doktorského studijního programu
příslušnost ke školiteli).
Článek 7
Seznam voličů

Volební komise současně s kandidátními listinami způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 4
uveřejní seznamy voličů. Námitky proti seznamu voličů (především nepřesnosti v uvedených
údajích) mohou být podány členem akademické obce nebo zaměstnancem AVU do deseti dnů
od zveřejnění seznamu voličů. O procedurálních námitkách rozhoduje s konečnou platností
volební komise.
Článek 8
Průběh hlasování
1.

Hlasování se děje v určený den na určeném místě. Místnost pro hlasování musí být
vybavena volebními schránkami pro sběr hlasů a místem pro úpravu hlasovacích lístků.
Voliči mají právo na soukromí při úpravě hlasovacích lístků.

2.

Hlasování musí být přítomni nejméně dva členové volební komise.

3.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.

4.

Každý volič po kontrole osobní identifikace obdrží od hlasovací komise v den voleb
hlasovací lístek obsahující jména a příjmení všech kandidátů do příslušné komory senátu
uvedených na kandidátní listině.
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5.

Předání hlasovacího lístku voliči vyznačí volební komise v seznamu voličů.

6.

Každý volič po obdržení hlasovacího lístku upraví hlasovací lístek ve volební místnosti na
vyhrazeném místě.

7.

Každý volič v rámci své komory označí křížkem nejvýše tolik kandidátů, kolik členů ta která
komora má.

8.

Po úpravě hlasovacího lístku vloží volič upravenou listinu do volební schránky pro
příslušnou komoru senátu.

9.

Neplatné jsou hlasovací lístky jiné než vydané volební komisí a ty, ve kterých je označen
vyšší počet kandidátů, než je stanoveno. O platnosti hlasovacích lístků a hlasů rozhoduje
s konečnou platností volební komise.

10. Volič, který při úpravě hlasovacího lístku udělal chybu, je oprávněn vyžádat si nový lístek.
Tato skutečnost je vyznačena v seznamu voličů. Chybný hlasovací lístek je ponechán voliči.
Článek 9
Sčítání hlasů
1.

Po ukončení hlasování předseda volební komise zalepí a zapečetí do zvláštní obálky zbylé
nepoužité hlasovací lístky a poté dá otevřít volební schránku.

2.

Volební komise sečte odevzdané hlasy do akademické komory senátu a stanoví pořadí
podle počtu získaných hlasů. Volební komise sečte odevzdané hlasy do studentské komory
senátu a stanoví pořadí podle počtu získaných hlasů. Tímto způsobem je zvoleno deset
kandidátů do akademické komory a sedm kandidátů do studentské komory senátu. Další
kandidáti, kteří obdrželi alespoň jeden hlas, se stávají náhradníky v tom pořadí, jaké získali.

3.

V případě rovnosti hlasů několika kandidátů rozhodne volební komise losem, který stanoví
konečné pořadí kandidátů.

4.

Každý člen volební komise má právo zúčastnit se hlasování a sčítání hlasů a může nahlížet
do hlasovacích lístků. Předseda volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.
Článek 10
Zveřejnění výsledků voleb

1.

Volební komise vyhotoví ve dvojím vyhotovení zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis
podepíší členové volební komise. Pokud některý z členů této komise podpis odmítne,
uvede důvody.

2.

Zápis volební komise o průběhu a výsledku hlasování obsahuje:
a) dobu počátku a ukončení hlasování, popřípadě jeho přerušení,
b) celkový počet voličů do každé z komor senátu,
c)

počet voličů každé komory, kterým byly vydány hlasovací lístky,

d) počet odevzdaných hlasovacích lístků u každé komory,
e) počet platných hlasů odevzdaných pro každého kandidáta a počet platných hlasů
celkem pro kandidáty každé komory,
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f)

pořadí kandidátů s uvedením, kteří kandidáti byli zvoleni a kteří se stali náhradníky.

3.

Nejpozději do dvou dnů po ukončení voleb ohlásí předseda volební komise výsledek voleb
na informační desce senátu a podle rozhodnutí volební komise též jiným vhodným
způsobem. Stejnopisy zápisu předá neprodleně rektorovi a předsedovi senátu.

4.

Nejpozději do dvou dnů po ukončení voleb předá volební komise zapečetěné odevzdané
hlasovací lístky spolu s ostatními volebními dokumenty sekretariátu rektora do úschovy.
Článek 11
Doplňující a opakované volby

1.

Nedošlo‐li v některé z komor ke zvolení dostatečného počtu členů senátu, vyhlásí volební
komise doplňující volby. V takovém případě se doplňující volby konají nejdříve za sedm
a nejpozději za patnáct dnů.

2.

Pro doplňující volby platí ustanovení tohoto volebního řádu. Lhůty stanovené tímto
volebním řádem mohou být zkráceny.

3.

Opakované volby se konají v případě nedostatečné volební účasti uvedené v čl. 4 odst. 5,
nebo pokud volební komise v rámci své činnosti či na základě námitky rozhodne o tom, že
došlo k závažnému pochybení, které mohlo ovlivnit výsledek voleb. K platnosti
opakovaných voleb se vyžaduje účast nejméně 15 % oprávněných voličů.
Článek 12
Kooptace členů senátu

1.

Zanikne‐li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát člena senátu,
nastoupí na jeho místo kandidát, který se ve volbách umístil na dalším místě. Tento
náhradník funkci vykonává pouze po zbytek příslušného funkčního období senátu (§ 8 odst.
1 zákona). V případě rovnosti hlasů se o kooptovaném členu rozhoduje losem.

2.

Pokud nebude takový kandidát, postupuje se podle čl. 11. Doplňující volby se konají
nejpozději do 40 dnů poté, kdy zanikl mandát člena senátu. Členství v senátu vzniká volbou.
Článek 13
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se Volební a jednací řád akademického senátu AVU registrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. ledna 2008 pod č. j. 892/2008‐30.

2.

Tento volební řád byl schválen senátem podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona dne
21. června 2017.

3.

Tento volební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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4.

Tento jednací řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
dni, kdy nabyl platnosti.

doc. MgA. Tomáš Vaněk, v. r.
rektor
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