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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(dále jen „akademický senát“) se podle § 27 a § 33 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 Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dál jen „řád“).
ČÁST PRVNÍ: OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Akademický senát je samosprávným zastupitelským orgánem Přírodovědecké fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „fakulta“) podle zákona a v souladu se
Statutem fakulty a vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen
„JU“).
(2) Členové akademického senátu jsou voleni členy akademické obce fakulty, jíž
odpovídají za svou činnost.
Článek 2
Struktura akademické obce
(1) Členy akademické obce jsou akademičtí pracovníci působící na fakultě ve smyslu
§ 70 zákona a studenti řádně zapsaní ke studiu na fakultě.
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Článek 3
Složení akademického senátu
(1) Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce.
(2) Akademický senát má třináct členů, z nichž je sedm zástupců akademických
pracovníků (dále jen „komora akademických pracovníků“) a šest zástupců studentů (dále jen
„komora studentů“).
(3) Členství v akademickém senátu je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Funkce
člena senátu je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka
fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.
(4) V případě, že student zvolený do akademického senátu je v průběhu svého
funkčního období přijat do jiného bezprostředně navazujícího studijního programu spadajícího
do stejné sekce, do jaké byl zvolen, může do sedmi dnů po dnu řádného ukončení studia
písemně sdělit předsedovi akademického senátu, že se hodlá stát náhradníkem. V takovém
případě bude zařazen na seznam náhradníků na dobu nejvýše pěti měsíců a povolán do
akademického senátu po zápisu do studia. Není-li uchazeč v této lhůtě do studia zapsán,
přestává být náhradníkem.
(5) Pokud se některý člen senátu nemůže ze závažných důvodů po dobu delší než šest
měsíců zúčastňovat zasedání senátu, nastupuje na jeho místo náhradník podle stejných pravidel,
jaká jsou uvedena v čl. 14 odst. 3 tohoto řádu. Tato skutečnost je uváděna v zápisu
o zasedání senátu.
Článek 4
Orgány akademického senátu
(1) Orgány akademického senátu tvoří předseda a místopředseda.
(2) Předsedu akademického senátu volí všichni členové akademického senátu ze svého
středu. Kterýkoliv člen akademického senátu může navrhovat kandidáta na tuto funkci.
(3) Volbu předsedy akademického senátu řídí předseda volební komise, v průběhu
funkčního období předsedající schůze. Volba se provádí tajným hlasováním, ke zvolení
předsedy stačí nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu. Nezíská-li žádný
z kandidátů na funkci předsedy akademického senátu kvalifikovanou většinu hlasů, postupují
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola, kde již rozhoduje prostá většina
hlasů. Pokud i po druhém kole mají oba kandidáti shodný počet hlasů, rozhoduje los.
(4) Předsedu akademického senátu lze odvolat nadpoloviční většinou hlasů všech členů
akademického senátu.
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(5) Akademický senát volí z řad svých členů místopředsedu, a to vždy z opačné komory,
než z níž byl zvolen předseda akademického senátu. Při volbě místopředsedy nebo jeho
odvolání z funkce se postupuje shodně jako v případě volby nebo odvolání předsedy
akademického senátu.
(6) Akademický senát zřizuje komise jako své iniciační a kontrolní
v jednotlivých oblastech své působnosti. Komise mohou být stálé nebo dočasné.

orgány

(7) Členové komise jsou jmenováni akademickým senátem na základě hlasování o každém
z nich. Odvolání člena komise probíhá stejným způsobem.
ČÁST DRUHÁ: VOLEBNÍ ŘÁD
Článek 5
Vyhlášení voleb
(1) Volby do akademického senátu vyhlašuje předseda volební komise nebo děkan
fakulty, a to nejpozději třicet dnů před skončením funkčního období stávajícího akademického
senátu.
(2) Konkrétní termín a místo konání voleb do akademického senátu stanoví volební
komise na nejméně dva po sobě následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň tak, aby každý
den bylo možno hlasovat nejméně čtyři hodiny. Při stanovování volebních dnů je vhodné
zohlednit možnosti studentů kombinovaného studia.
(3) Vyhlášení voleb do akademického senátu se zveřejňuje na úřední desce. Údaje
o termínu a místě konání voleb se zveřejňují nejpozději čtrnáct dnů před prvním dnem voleb.
Součástí vyhlášení voleb je i seznam sekcí fakulty, do kterých budou zvolení členové
akademického senátu patřit, a počet míst rezervovaných v jednotlivých komorách akademického
senátu pro každou ze sekcí tak, jak je určí volební komise (viz článek 7A tohoto řádu).
Článek 6
Volební komise
(1) Pro potřeby organizace a řízení voleb do akademického senátu se zřizuje volební
komise jmenovaná děkanem fakulty po projednání v akademickém senátu.
(2) Volební komise ze svého středu zvolí předsedu.
(3) Volební komise organizuje volby a zodpovídá za jejich řádný průběh. Na místě, kde
se koná hlasování, musí být přítomni nejméně dva členové volební komise.
(4) Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do akademického senátu.
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Článek 7
Seznamy voličů
(1) Seznamy voličů zajistí volební komise.
(2) Každý člen akademické obce smí volit pouze jednou.
Článek 7A
Určení počtu členů senátních komor pro jednotlivé sekce fakulty
(1) Aby bylo dosaženo vyrovnaného zastoupení zájmů jednotlivých oborů, jsou pro potřeby
voleb do senátu v jeho složení rozlišovány tři oborově definované sekce fakulty: sekce
biologických oborů, sekce přírodovědných nebiologických oborů a sekce technických oborů.
Příslušnost zaměstnanců a studentů do sekcí je definována v článku 7A, výlučně pro potřeby
voleb do akademického senátu.
(2) Volební komise určí počty členů komory akademických pracovníků z jednotlivých sekcí
fakulty následujícím postupem:
(a) Každá ze tří sekcí musí být zastoupena vždy nejméně jedním členem akademického
senátu a počet jejích členů vychází z relativního zastoupení akademických pracovníků,
přiřazených do sekcí podle písmene (b) tohoto odstavce.
(b) Každý akademický pracovník fakulty může náležet jen do jedné z rozlišených sekcí
nebo nemusí být přiřazen do žádné z nich (např. zaměstnanci servisních pracovišť). Zaměstnanci
Ústavu aplikované informatiky patří do sekce technických oborů, zaměstnanci Ústavu fyziky
a biofyziky, Ústavu chemie a biochemie a Ústavu matematiky a biomatematiky do sekce
přírodních nebiologických věd, a zaměstnanci ostatních kateder (se zaměřením na biologii
a/nebo ochranu životního prostředí) do sekce biologických věd. Pracovníci výzkumu placení
výlučně z grantových prostředků jsou přiřazeni do sekcí podle příslušnosti řešitele (spoluřešitele)
projektu, na kterém mají největší výši úvazku.
(c) Relativní zastoupení jsou pro tři výše uvedené sekce určena vydělením počtu k nim
přiřazených zaměstnanců celkovým počtem zaměstnanců napříč sekcemi. Následně je počet
členů komory pro danou sekci určen jako součin hodnoty 7 (celkový počet členů komory)
s relativním zastoupením sekce. Tento součin je pak zaokrouhlen na celé číslo, a pokud je
výsledkem nula, je hodnota zvětšena na jedničku.
(d) Pokud počty členů pro jednotlivé sekce ve svém součtu odpovídají celkovému počtu
členů komory zaměstnanců, jsou považovány za výsledné počty. Pokud je součet nižší, je jeden
z počtů zvýšen o jedničku, a to ten, který má největší (pozitivní) hodnotu rozdílu mezi
nezaokrouhlenou a zaokrouhlenou hodnotou (tedy ten, kde došlo k zaokrouhlení směrem dolů
a změna byla největší). Pokud mají dvě sekce tuto změnu shodnou, navýší se hodnota té, která
má výchozí hodnotu vyšší. Pokud se pro navýšení kvalifikují dvě sekce se shodnou
nezaokrouhlenou hodnotou, vybere se jedna z nich losem. V případě, kdy je součet vyšší než
celkový počet členů komory zaměstnanců, je jeden z počtů snížen o jedničku, a to ten, který má
nejmenší (negativní) hodnotu rozdílu mezi nezaokrouhlenou a zaokrouhlenou hodnotou (tedy
ten, kde došlo k zaokrouhlení směrem nahoru a změna byla největší). Pokud mají dvě sekce tuto
změnu shodnou, sníží se hodnota té, která má výchozí hodnotu větší. Nelze snížit hodnotu sekci,
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která má výchozí zaokrouhlenou hodnotu rovnu jedné. Pokud se pro snížení kvalifikují dvě
sekce se shodnou nezaokrouhlenou hodnotou, vybere se jedna z nich losem.
(3) Volební komise určí počty členů komory studentů z jednotlivých sekcí fakulty
následujícím postupem:
(a) Každá ze tří sekcí musí být zastoupena vždy nejméně jedním členem akademického
senátu a zastoupení vychází z relativního počtu studentů, zařazených do sekcí podle písmene (b)
tohoto odstavce.
(b) Každý student může náležet jen do jedné z rozlišených sekcí nebo nemusí být
přiřazen do žádné z nich (např. student sdruženého studia, ve kterém majoritní studijní plán
náleží na jinou fakultu). Studenti oborů v oblastech informatiky (včetně učitelství),
mechatroniky, měřicí a výpočetní techniky a bioinformatiky jsou přiřazeni do sekce technických
oborů; studenti oborů v oblastech matematiky, fyziky, biofyziky, chemie a biologické chemie
(včetně souvisejících učitelských oborů) jsou přiřazeni do sekce přírodních nebiologických věd;
studenti ostatních oborů (s těžištěm v biologických disciplinách či v ochraně životního prostředí,
včetně biomedicínských oborů) jsou přiřazeni do sekce biologických věd. Studenti jakýchkoliv
nově akreditovaných oborů mohou být volební komisí přiřazeni do jedné ze sekcí na základě
obsahu oboru a při zachování principu, kdy obory na hranici mezi biologickými
a nebiologickými přírodními vědami jsou přiřazeny sekci nebiologických přírodních věd a obory
na hranici mezi přírodními a technickými obory jsou přiřazeny sekci technických oborů.
(c) Absolutní počty členů studentské komory jsou určeny s použitím postupů popsaných
v odstavci (2) písmenu (c) a (d) tohoto článku, s odpovídající změnou celkového počtu členů
komory na šest.
Článek 8
Kandidáti
(1) Kandidáty do akademického senátu může navrhnout každý člen akademické obce
fakulty, a to písemně členům volební komise, nejpozději sedm pracovních dnů před prvním
dnem konání voleb.
(1a) Kandidát je volební komisí přiřazen do jedné ze sekcí podle toho, do které byl zařazen
jako volič podle článku 7A. Kandidát je o svém zařazení informován předsedou volební komise
při příležitosti vyžádání písemného souhlasu navržené osoby s kandidaturou. Pokud nemůže být
do sekce zařazen podle pravidel v článku 7A, může si ji kandidát vybrat.
(2) Po písemném potvrzení souhlasu navržených s kandidaturou zveřejní volební komise
seznam kandidátů do akademického senátu členěný po komorách a s uvedením sekce, za kterou
kandidují, na úřední desce, a to nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem konání voleb do
akademického senátu.
(3) Navržený kandidát do akademického senátu, může-li kandidovat do obou komor, smí
kandidovat pouze do jedné z nich podle svého rozhodnutí.
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(4) Volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty vytištění hlasovacích lístků,
na kterých jsou zveřejněna jména kandidátů do akademického senátu, celkový počet zástupců
pro každou z komor v akademickém senátu, počet členů akademického senátu přidělený každé
ze tří sekcí v jednotlivých komorách, a také způsob vyplnění hlasovacího lístku. Údaje na
hlasovacím lístku musejí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do akademického senátu byly
jednoznačně identifikovány a také byla jasná jejich příslušnost k sekcím.
Článek 9
Průběh voleb
(1) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být
umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.
(2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise.
(3) Po ověření totožnosti a označení v seznamech voličů je voliči vydán hlasovací lístek.
(4) Po každém dnu voleb volební komise uschová v uzamčeném prostoru zapečetěnou
volební schránku.
(5) Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením, je neplatný.
Článek 10
Výsledky voleb
(1) Seznam zvolených členů akademického senátu je zaplňován odděleně pro obě komory
a pro jednotlivé sekce. Členem akademického senátu se nemůže stát takový kandidát, který ve
volbách nezíská více než pět hlasů. Za členy akademického senátu v dané komoře jsou pro
každou ze tří sekcí zvoleni ti kandidáti, kteří kandidovali za danou sekci a získali nejvyšší počet
hlasů. Dojde-li na místech rozhodných pro zvolení kandidáta do akademického senátu k rovnosti
hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede volební komise.
(1a) Pokud počet platných kandidátů nestačí k naplnění počtu členů akademického senátu
pro danou sekci podle odstavce (1), jsou členové akademického senátu doplněni z těch kandidátů
ostatních sekcí, kteří získali více než pět hlasů a mají největší počet hlasů mezi těmi, kdo nebyli
zvoleni za členy senátu podle pravidel odstavce (1).
(2) Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb a obálky s odevzdanými hlasovacími
lístky předá předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise bezodkladně
předsedovi nově zvoleného akademického senátu na jeho ustavujícím zasedání.
(3) Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění na úřední desce.
(4) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi,
a to nejpozději do tří dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná
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a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do deseti dnů ode dne,
kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se
zdůvodněním musejí být uveřejněny na úřední desce.
(5) Skutečnost, že kandidáti do akademického senátu byli platně zvoleni, vyhlásí
předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise na prvním ustavujícím
zasedání nově zvoleného akademického senátu, které svolá nejdříve patnáct dnů a nejpozději
třicet dnů po zveřejnění výsledků voleb. Zvoleným členům předá předseda volební komise
písemná osvědčení.
Článek 11
Náhradníci
(1) Kandidáti do akademického senátu, kteří nebyli zvoleni a získali více než pět
odevzdaných hlasů, jsou zapsáni do seznamu náhradníků ve své komoře, a to v pořadí podle
počtu hlasů. Seznam náhradníků je uložen v dokumentaci akademického senátu.
(2) Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy senátu.
(3) Postavení náhradníka zaniká s koncem funkčního období akademického senátu, do
něhož byl volen.
Článek 12
Opakování voleb
(1) Opakované volby vyhlašuje předseda volební komise.
(2) Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb.
(3) O opakování voleb podle odst. (2) rozhoduje volební komise. Pro opakování voleb se
musí vyslovit nejméně tři pětiny jejích členů. K rozhodnutí o opakování voleb může dojít
nejpozději patnáct dnů po skončení posledního dne konání voleb.
Článek 13
Doplňovací volby
(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického
senátu není náhradník nebo všichni náhradníci odmítli členství v akademickém senátu.
Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních třech měsících
funkčního období akademického senátu.
(2) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. Kvóty pro počet členů
akademického senátu v jeho dvou komorách a třech fakultních sekcích se při doplňovacích
volbách neurčují nově, jsou použity kvóty vyhlášené v řádných volbách, ze kterých vzešlo
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původní složení akademického senátu. Do voleb mohou kandidovat všichni členové akademické
obce (s omezením na komory, do kterých náleží nahrazovaní kandidáti) a všichni členové
akademické obce se také mohou účastnit hlasování, při výběrů členů akademického senátu se ale
použije pravidlo o přednostním výběru kandidátů podle jejich příslušnosti do sekcí.
(3) Mandát členů akademického senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká
s funkčním obdobím akademického senátu, do něhož byli zvoleni.
Článek 14
Funkční období akademického senátu
(1) Funkční období akademického senátu je tříleté.
(2) Členství v akademickém senátu zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v akademickém
senátu, předsedovi akademického senátu,
c) společně se zánikem členství v akademické obci.
(3) Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v akademickém senátu,
nastupuje na jeho místo náhradník podle počtu získaných hlasů a při zachování proporcí
zastoupení akademických pracovníků a studentů v jednotlivých sekcích. Vybere se ten
z náhradníků, který kandidoval do sekce, jejíž početnost byla v dané komoře snížena, a má mezi
náhradníky za stejnou sekci největší počet hlasů. Pokud takový náhradník neexistuje, členem se
stává náhradník s největším počtem získaných hlasů, bez ohledu na příslušnost k sekci. Tato
skutečnost je uváděna v zápisu o zasedání senátu. V případě, že nelze senát doplnit tímto
způsobem, vypíše děkan doplňující volby.
Článek 15
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích ze dne 23. 12. 2016.
(2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích dne 7. 11. 2018 a Akademickým senátem Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích dne 13. 11. 2018.
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