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Preambule
Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci 
schválil v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodem 3 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění poz-
dějších předpisů, na zasedání dne 26. dubna 2017 tento 
vnitřní předpis Univerzity Palackého v Olomouci. 

Tento vnitřní předpis upravuje volby členů Akademic-
kého senátu Univerzity Palackého v Olomouci, jejich 
mandát, institut náhradníka, doplňovací, opakované 
a předčasné volby a otázky související.

Článek 1
Vymezení pojmů

Pro�účely�tohoto�řádu�se�rozumí:
a)� volebním�místem�jednotlivá�fakulta�Univerzity�Palac-

kého�v�Olomouci�(dále�jen�„UP“),
b)� volební�místností�oddělený,�uzavřený�prostor�ve�vo-

lebním�místě,
c)� děkanátem�příslušné�útvary�děkanátu�v�souladu�s�orga-

nizačním�řádem�fakulty,�zejména�personální�a�mzdo-
vé�oddělení,�studijní�oddělení�a�sekretariát�děkana,�
spolupracující�při�volbách�s�Akademickým�senátem�
Univerzity�Palackého�v�Olomouci�(dále�jen�„AS�UP“),�
hlavní�volební�komisí�a�příslušnou�dílčí�volební�komisí�
při�organizaci�voleb,

d)� senátorem�člen�AS�UP,
e)� zákonem�zákon�č.�111/1998�Sb.,�o�vysokých�školách�

a�o�změně�a�doplnění�dalších�zákonů�(zákon�o�vyso-
kých�školách),�ve�znění�pozdějších�předpisů,

f)� volbami�volby�do�AS�UP.

Článek 2
Vyhlášení voleb

1.� Volby�se�konají�v�časovém�rozpětí�75�až�30�dnů�před�
koncem�funkčního�období�AS�UP�dle�čl.�12�odst.�1.

2.� Volby�vyhlásí�AS�UP�svým�usnesením�nejméně�4�mě-
síce�před�koncem�svého�funkčního�období;�neučiní-li�
tak,�vyhlásí�volby�bez�zbytečného�odkladu�svým�roz-
hodnutím�rektor�UP�(dále�jen�„rektor“).�V�případě�vy-
hlášení�voleb�rektorem�vykonává�rektor�v�souvislosti�
s�organizací�a�průběhem�voleb�ty�úkony,�které�jinak�
přísluší�AS�UP�či�jeho�předsedovi.

3.� Termíny�uvedené�v�odstavcích�1�a�2�se�nevztahují�
na�vyhlášení�doplňovacích,�opakovaných�a�předčas-
ných�voleb.

4.� Součástí�usnesení�AS�UP�či�rozhodnutí�rektora�dle�
odstavce�2�je�rovněž�časový�harmonogram�provádění�
jednotlivých�úkonů�vztahujících�se�k�volbám�akade-
mickými�senáty�fakult�a�den�zahájení�(dále�jen�„první�
den�voleb“)�a�den�ukončení�voleb.�Takto�stanovená�

lhůta�pro�konání�voleb�nesmí�být�kratší�než�pět�pra-
covních�dnů.

5.� Usnesení�AS�UP�nebo�rozhodnutí�rektora�dle�odstavce�
2�se�zveřejňuje�na�elektronické�úřední�desce�UP�a�elek-
tronických�úředních�deskách�fakult�bez�zbytečného�od-
kladu�po�jeho�přijetí.�

6.� Akademický�senát�fakulty�zveřejní�na�elektronické�
úřední�desce� fakulty�alespoň�14�dnů�před�prvním�
dnem�hlasování�na�příslušné�fakultě�lokalizaci�voleb-
ních�místností�a�hodinu�zahájení�a�ukončení�hlasování�
pro�každý�den�voleb�a�každou�volební�místnost�zvlášť;�
počet�volebních�místností�ve�volebním�místě�není�
omezen,�ale�musí�být�technicky�zajištěno,�aby�každý�
člen�akademické�obce�mohl�volit�jen�jedenkrát.�Součet�
dob,�po�které�jsou�volební�místnosti�na�dané�fakultě�
otevřeny,�nesmí�být�nižší�než�šestnáct�hodin,�přičemž�
čas,�kdy�je�současně�otevřeno�více�volebních�místností,�
se�počítá�pouze�jedenkrát.

 

Článek 3
Volební komise

1.� Pro�účely�voleb�se�zřizují�hlavní�volební�komise�a�díl-
čí�volební�komise.�Dílčí�volební�komise�se�zřizuje�pro�
každou�fakultu.�

2.� Hlavní�volební�komisi�tvoří�předsedové�dílčích�voleb-
ních�komisí.�Hlavní�volební�komise�zejména�koordi-
nuje�a�kontroluje�průběh�voleb.

3.� Návrh�na�člena�dílčí�volební�komise�může�podat�každý�
člen�akademické�obce�fakulty.�Navrženou�osobou�může�
být�pouze�člen�akademické�obce�fakulty.�Předseda�aka-
demického�senátu�fakulty�zajistí�před�volbou�souhlas�
navržených�členů�s�členstvím�v�dílčí�volební�komisi.�
Je-li�navržená�osoba�členem�akademických�obcí�více�
fakult,�může�být�členem�toliko�jedné�dílčí�volební�ko-
mise.�Volbu�v�tomto�smyslu�musí�provést�při�udělení�
souhlasu.

4.� Dílčí�volební�komise�volí�ze�svých�řad�svého�předsedu�
a�místopředsedu.�Pro�volbu�předsedy�a�místopředsedy�
dílčí�volební�komise�platí�obdobně�pravidla�pro�volbu�
předsedy�a�místopředsedů�AS�UP�stanovená�Jednacím�
řádem�AS�UP.�

5.� Počet�členů�dílčí�volební�komise�se�stanoví�s�ohle-
dem�na�počet�volebních�místností�ve�volebním�místě,�
v�nichž�ve�stejném�termínu�(den,�hodina)�budou�probí-
hat�volby.�V�každé�volební�místnosti�musí�být�po�dobu�
hlasování�přítomni�alespoň�dva�členové�dílčí�volební�
komise.

6.� Funkce�předsedy,�místopředsedy�a�dalších�členů�dílčí�
volební�komise�vzniká�dnem�jejich�zvolení.

7.� Hlavní�volební�komise�si�z�řad�svých�členů�volí�předse-
du�a�místopředsedu.�Pro�volbu�předsedy�a�místopřed-
sedy�hlavní�volební�komise�platí�obdobně�pravidla�pro�
volbu�předsedy�a�místopředsedů�AS�UP�stanovená�
Jednacím�řádem�AS�UP.�Hlavní�volební�komisi�k�aktu�
volby�předsedy�a�místopředsedy�svolává�předseda�AS�
UP.
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8.� Členy�dílčí�volební�komise�volí�akademický�senát�fakul-
ty�nejpozději�3�měsíce�před�koncem�funkčního�období�
AS�UP�a�odvolává�je.�Složení�dílčí�volební�komise�pí-
semně�oznámí�předseda�akademického�senátu�fakulty�
předsedovi�AS�UP�ve�lhůtě�stanovené�v�usnesení�AS�UP�
nebo�rozhodnutí�rektora�dle�čl.�2�odst.�2.�

9.� Funkce�členů�volebních�komisí�zaniká:
a)� dnem�přijetí�kandidatury�ve�volbách,
b)� dnem�doručení�informace�o�vzdání�se�funkce�před-

sedovi�příslušné�volební�komise;�v�případě�předse-
dy�hlavní�volební�komise�dnem�doručení�informace�
předsedovi�AS�UP,

c)� dnem�zániku�členství�v�akademické�obci�příslušné�
fakulty,

d)� dnem�ustavujícího�zasedání�nově�zvoleného�AS�UP.
� Skutečnosti�uvedené�v�písmenech�a)�a�c)�oznámí�člen�

volební�komise�písemně�předsedovi�příslušné�volební�
komise�bez�zbytečného�odkladu�po�jejich�vzniku.

10.�Na�uvolněné�místo�kteréhokoliv�člena�dílčí�volební�
komise�je�v�případě,�kdy�by�zbývající�počet�členů�dílčí�
volební�komise�neumožnil�dodržet�ustanovení�odstav-
ce�5,�neprodleně�zvolen�nový�člen,�přičemž�je�možné,�
aby�náhradníci�pro�tento�případ�byli�zvoleni�předem.

Článek 4
Seznamy voličů

1.� Děkanáty�vypracují�a�předsedům�dílčích�volebních�ko-
misí�alespoň�7�dnů�před�prvním�dnem�voleb�předají�
seznamy�voličů:

�a)�akademických�pracovníků�příslušné�fakulty,
�b)�studentů�fakulty.
� Rozhodným�datem�pro�sestavení�seznamů�voličů�je�

první�den�voleb.
2.� Volič,�který�je�současně�studentem�i�akademickým�pra-

covníkem�nebo�je�členem�akademické�obce�více�fakult,�
může�s�ohledem�na�rovnost�mezi�voliči�hlasovat�pouze�
jedenkrát.�Volbu,�na�které�fakultě�bude�volič�hlasovat,�
musí�učinit�bezprostředně�před�hlasováním.�Takový�
volič�bude�tedy�uveden�ve�všech�seznamech�voličů,�
které�přicházejí�v�úvahu,�s�poznámkou,�že�je�současně�
studentem�i�akademickým�pracovníkem,�respektive�
členem�akademické�obce�více�fakult.

3.� Předsedové�dílčích�volebních�komisí�upraví�seznam�
dle�odstavce�1�tak,�aby�bylo�zřejmé,�které�osoby�jsou�
oprávněny�volit�a�být�voleny�v�každém�volebním�místě�
a�v�každé�volební�místnosti.

Článek 5
Kandidáti na senátora

1.� Kandidátem�na�senátora�(dále�jen�„kandidát“)�může�
být�akademický�pracovník�nebo�student,�který�je�čle-
nem�akademické�obce�příslušné�fakulty.�Rozhodným�
datem�je�první�den�voleb.�Přitom�platí,�že�každý�může�

kandidovat�pouze�ve�skupině�kandidátů�(studenti�či�
akademičtí�pracovníci),�do�které�náleží.

2.� Jednoho�nebo�více�kandidátů�může�navrhnout�člen�
akademické�obce�příslušné�fakulty�samostatně�nebo�
ve�spojení�s�jinými�členy.�Písemný�návrh�se�předkládá�
předsedovi�dílčí�volební�komise�nejpozději�14�dnů�před�
prvním�dnem�voleb.

3.� Písemný�návrh�jednoho�nebo�více�kandidátů�předlože-
ný�předsedovi�dílčí�volební�komise�obsahuje�zejména:
�a)�u�kandidáta�–�akademického�pracovníka�jeho�jmé-

no�a�příjmení,�tituly,�rok�narození�a�pracoviště,
�b)�u�kandidáta�–�studenta�jeho�jméno�a�příjmení,�titu-

ly,�rok�narození,�studijní�program�a�ročník,�v�němž�
je�v�době�konání�voleb�na�fakultě�zapsán,

�c)�určení,�do�které�skupiny�kandidátů�(student�či�aka-
demický�pracovník)�je�kandidát�navrhován,�

�d)�souhlas�navrženého�kandidáta�s�kandidaturou�
na�senátora�včetně�podpisu,

�e)�datum,�jméno,�příjmení�a�podpis�navrhovatele.
� V�případě�potřeby�v�rámci�návrhu�navrhovatel�uvede�

další�údaje�sloužící�k�jednoznačné�identifikaci�kandi-
dáta.

� Vzor�návrhu�kandidáta�je�Přílohou�č.�1.
4.� Každý�kandidát�se�musí�nejpozději�spolu�s�vyjádřením�

souhlasu�s�kandidaturou�rozhodnout,�za�kterou�skupi-
nu�kandidátů�a�na�které�fakultě�bude�kandidovat�v�pří-
padě,�že�je�navržen�do�skupin�obou�či�na�více�fakultách.�
Informace�o�uvedeném�rozhodnutí�si�v�případě�navr-
žených�kandidátů,�kteří�jsou�členy�akademických�obcí�
více�fakult,�předají�předsedové�příslušných�dílčích�vo-
lebních�komisí.

5.� Předseda�dílčí�volební�komise�zašle�předsedovi�hlavní�
volební�komise�jmenný�seznam�navržených�kandidátů�
s�údaji�uvedenými�v�odstavci�3�rozdělený�na�akademic-
ké�pracovníky�a�studenty.�Předseda�hlavní�volební�ko-
mise�dle�předložených�seznamů�zejména�zkontroluje,�
zda�táž�osoba�nekandiduje�na�více�fakultách.�Bylo-li�
by�tomu�tak,�vyzve�takovou�osobu�k�rozhodnutí�dle�
odstavce�4.

6.� Předseda�hlavní�volební�komise�zajistí�pro�všechny�fa-
kulty�zpracování�kandidátních�listin�ve�shodné�formě,�
kterou�stanoví�vzor�kandidátní�listiny�v�Příloze�č.�2,�
a�zašle�je�zpět�předsedům�dílčích�volebních�komisí.

7.� Shledá-li�předseda�hlavní�volební�komise,�že�seznam�
kandidátů�obsahově�nebo�formálně�není�správný,�vy-
zve�předsedu�dílčí�volební�komise�k�odstranění�nedo-
statků.�Po�následné�kontrole�zašle�kandidátní�listinu�
zpět�předsedovi�dílčí�volební�komise.

8.� Předseda�dílčí�volební�komise�zajistí�zveřejnění�kandi-
dátní�listiny�na�elektronické�úřední�desce�fakulty�nej-
méně�7�dnů�před�prvním�dnem�hlasování�na�fakultě.

9.� Kandidátní�listina�se�člení�na�dvě�části.�První�část�
obsahuje�abecedně�řazený�jmenný�seznam�kandidá-
tů�z�řad�akademických�pracovníků�s�údaji�uvedenými�
v�odst.�3�písm.�a);�druhá�část�obsahuje�abecedně�řa-
zený�jmenný�seznam�kandidátů�z�řad�studentů�s�údaji�
uvedenými�v�odstavci�3�písm.�b).�
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Článek 6
Hlasovací lístky

1.� Hlasovací�lístky�zajistí�dílčí�volební�komise�prostřed-
nictvím�děkanátů.�

2.� Hlasovací�lístek�se�člení�na�dvě�části�dle�skupin�kan-
didátů�s�uvedením�údajů�dle�čl.�5�odst.�3�písm.�a)�a�b).�
Jménu�a�příjmení�každého�kandidáta�předchází�pořa-
dové�číslo,�přičemž�číslováni�jsou�v�abecedním�pořadí�
kandidáti�z�jednotlivých�skupin�zvlášť.�Hlasovací�lístek�
obsahuje�informaci�o�tom,�jak�se�hlasuje.�

3.� Hlasovací�lístek�na�každé�z�fakult�je�shodný�v�rozmě-
rech,�barvě�a�jakosti�papíru,�druhu�a�velikosti�písma.�
Vzor�hlasovacího�lístku�je�uveden�v�Příloze�č.�3.

Článek 7
Průběh voleb

1.� Hlasování�se�uskutečňuje�ve�volebních�místnostech�
jednotlivých�volebních�míst.�Volič�je�oprávněn�a�po-
vinen�hlasovat�pouze�ve�volební�místnosti.

2.� Dílčí�volební�komise�ve�spolupráci�s�děkanátem�zajistí�
řádné�a�viditelné�označení�volebních�místností�a�jejich�
vybavení�pro�účely�voleb.

3.� Vybavení�volební�místnosti�tvoří�zejména:
a)� zvláštní�oddělený�prostor�umožňující�voliči�úpravu�

hlasovacího�lístku�a�zajišťující�tajné�hlasování,
b)� zapečetěná�prázdná�volební�schránka,
c)� tento�řád,
d)� hlasovací�lístky,
e)� psací�potřeby.

4.� Totožnost�voliče�ověřují�přítomní�členové�dílčí�volební�
komise�před�vydáním�hlasovacího�lístku�dle�občanské-
ho�průkazu,�cestovního�dokladu,�průkazu�zaměstnance�
UP�či�průkazu�studenta�UP.�Je-li�totožnost�ověřena,�
vydají�členové�dílčí�volební�komise�voliči�hlasovací�
lístek�a�umožní�mu�vstup�do�zvláštního�odděleného�
prostoru�určeného�k�úpravě�hlasovacích�lístků.

5.� Hlas�pro�nejvýše�dva�kandidáty�z�řad�akademických�
pracovníků�a�jednoho�kandidáta�z�řad�studentů�vyznačí�
volič�na�hlasovacím�lístku�zřetelným�zakroužkováním�
jejich�pořadového�čísla.

6.� Upravený�hlasovací�lístek�vloží�volič�za�dohledu�členů�
dílčí�volební�komise�do�volební�schránky;�tím�je�jeho�
hlasování�ukončeno�a�volič�již�není�oprávněn�v�probí-
hajících�volbách�opakovaně�hlasovat.

7.� Hlasovací�lístek�je�neplatný,�pokud�volič:
a)� neoznačí�žádného�kandidáta,
b)� označí�více�kandidátů,�než�je�stanoveno�v�odstav-

ci�5,
c)� odevzdá�hlasovací�lístek�v�takové�podobě,�že�z�něj�

není�možné�určit,�jakým�způsobem�volič�hlasoval.
8.� Předseda�dílčí�volební�komise�zajistí�zapečetění�a�bez-

pečné�uložení�volební�schránky�v�době�mezi�ukonče-
ním�hlasování�v�jednom�dni�a�zahájením�hlasování�
v�dalším�dni.

Článek 8
Ukončení voleb a výsledky voleb ve volebním 

místě

1.� Volby�končí�uplynutím�lhůty�stanovené�dle�čl.�2�odst.�4.
2.� Dílčí�volební�komise�vyhotoví�po�ukončení�hlasování�

na�příslušné�fakultě�zápis�o�výsledku�hlasování�ve�vo-
lebním�místě�(za�všechny�příslušné�volební�místnosti�
dohromady)�ve�dvou�stejnopisech,�z�nichž�každý�má�
povahu�originálu;�zápis�podepisují�všichni�členové�
dílčí�volební�komise.�Důvody�případného�odmítnutí�
podepsání�zápisu�členem�volební�komise�uvede�člen�
přímo�do�zápisu.

3.� Zápis�obsahuje�zejména:
a)� počet�voličů,�kterým�byly�vydány�hlasovací�lístky,
b)� počet�odevzdaných�hlasovacích�lístků,
c)� počet�platných�hlasovacích�lístků,
d)� záznam�o�výsledku�losu�provedeného�dílčí�volební�

komisí�v�případě�rovnosti�hlasů�u�více�kandidátů,
e)� pořadí�kandidátů�dle�počtu�získaných�platných�

hlasů�(případně�losu)�uvedené�sestupně�zvlášť�pro�
každou�skupinu�kandidátů�včetně�uvedení�počtu�
hlasů�pro�jednotlivé�kandidáty,�

f)� usnesení,�která�dílčí�volební�komise�přijala,�a�jejich�
stručné�zdůvodnění,

g)� další�skutečnosti�o�průběhu�voleb,�uzná-li�to�dílčí�
volební�komise�za�vhodné�a�účelné.

4.� Za�správnost�obsahové�stránky�zápisu�odpovídá�před-
seda�dílčí�volební�komise.

5.� Jeden�podepsaný�stejnopis�zápisu�doručí�předse-
da�dílčí�volební�komise�nejpozději�v�první�pracovní�
den�následující�po�dni,�kdy�bylo�hlasování�na�fakultě�
ukončeno,�předsedovi�hlavní�volební�komise�a�druhý�
stejnopis�předá�k�uložení�a�archivaci�děkanátu.�Stej-
nopisy�předané�předsedovi�hlavní�volební�komise�se�
uchovávají�v�Kanceláři�AS�UP.�Všechny�stejnopisy�se�
uchovávají�minimálně�po�dobu�funkčního�období�AS�
UP.

6.� Po�sečtení�hlasů�a�zjištění�výsledku�voleb�v�jednotli-
vých�volebních�místech�se�hlasovací�lístky�uloží�v�Kan-
celáři�AS�UP�a�po�ustavujícím�zasedání�nově�zvoleného�
AS�UP�se�skartují.

Článek 9
Vyhlášení výsledků voleb, vznik a výkon 

mandátu

1.� Na�každé�fakultě�jsou�zvoleni�první�dva�kandidáti�z�řad�
akademických�pracovníků�a�první�kandidát�z�řad�stu-
dentů,�a�to�v�pořadí�dle�čl.�8�odst.�3�písm.�e).

2.� Hlavní�volební�komise�
a)� sestaví�na�základě�zápisů�vyhotovených�dle�čl.�8�

odst.�2�až�5�složení�nového�AS�UP,�a�to�nejpozději�
následující�pracovní�den�po�obdržení�posledního�
zápisu�dílčí�volební�komise,

b)� vypracuje�ve�stejné�lhůtě�zprávu�o�průběhu�a�vý-
sledcích�voleb�a�předloží�ji�stávajícímu�AS�UP.
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3.� Předseda�nebo�jím�pověřený�člen�hlavní�volební�komi-
se�po�předložení�zprávy�AS�UP�zveřejní�na�elektronické�
úřední�desce�UP�a�elektronických�úředních�deskách�fa-
kult�výsledky�voleb�–�jmenný�seznam�zvolených�sená-
torů�a�seznamy�náhradníků�v�sestupném�pořadí�zvlášť�
po�fakultách.�Předseda�hlavní�volební�komise�předá�
na�ustavujícím�zasedání�AS�UP�zvoleným�senátorům�
osvědčení�o�zvolení�senátorem.

4.� Mandát�senátora�vzniká�prvním�dnem�funkčního�ob-
dobí�AS�UP�a�zaniká�v�souladu�s�čl.�13.

5.� Senátoři�vykonávají�svůj�mandát�podle�svého�nejlepší-
ho�vědomí�a�svědomí�a�nejsou�při�tom�vázáni�žádnými�
pokyny.�V�případě,�že�senátor�nevykonává�svůj�mandát�
řádně,�předseda�AS�UP�jej�na�tuto�skutečnost�upozorní�
a�sdělí�mu,�v�čem�spatřuje�nedostatky�ve�výkonu�man-
dátu.

Článek 10
Opakování voleb

1.� Volby�se�opakují,�došlo-li�k�pochybení,�které�mohlo�
mít�vliv�na�výsledky�voleb,�pokud�jde�o�zvolené�kandi-
dáty.�Došlo-li�k�pochybení,�které�mohlo�mít�vliv�pouze�
na�pořadí�náhradníků,�platí,�že�se�kandidát,�u�kterého�
k�pochybení�došlo,�za�náhradníka�nepovažuje.

2.� Opakování�voleb�z�důvodu�uvedeného�v�odstavci�1�se�
uskuteční�na�celé�UP�v�případě,�že�pochybení�mohlo�
mít�vliv�na�výsledek�voleb�na�celé�UP;�opakování�voleb�
na�fakultě�se�uskuteční�v�případě,�že�pochybení�mohlo�
mít�vliv�pouze�na�výsledek�voleb�na�fakultě.�

3.� O�opakování�voleb�rozhodne�hlavní�volební�komise�
na�návrh�dílčí�volební�komise.�Dílčí�volební�komise�
oznámí�svůj�návrh�hlavní�volební�komisi�bez�zbyteč-
ného�odkladu�poté,�co�se�dozví�o�rozhodných�skuteč-
nostech.�Hlavní�volební�komise�rozhodne�o�opakování�
voleb�nejpozději�do�7�dnů�ode�dne�zveřejnění�výsledků�
voleb.�

4.� Každý�člen�akademické�obce�může�podat�hlavní�vo-
lební�komisi�nejpozději�do�2�pracovních�dnů�ode�dne�
zveřejnění�výsledků�voleb�písemnou�stížnost�na�prů-
běh�voleb.�Uzná-li�hlavní�volební�komise�stížnost�
za�oprávněnou,�může�rozhodnout�ve�smyslu�odstavců�
1�až�3�o�opakování�voleb�nejpozději�do�7�dnů�ode�dne�
zveřejnění�výsledků�voleb.

5.� Hlavní�volební�komise�může�rozhodnout�o�opakování�
voleb�z�vlastní�iniciativy,�zjistí-li�pochybení�dle�odstav-
ců�1�a�2.�

6.� Termín�opakovaných�voleb�stanoví�hlavní�volební�
komise�v�rozhodnutí�o�opakování�voleb,�přičemž�toto�
rozhodnutí�musí�obsahovat�náležitosti�dle�čl.�2�odst.�4�
a�musí�být�zveřejněno�dle�čl.�2�odst.�5.

7.� Na�organizaci,�průběh,�ukončení�a�vyhlašování�výsled-
ků�opakovaných�voleb�se�přiměřeně�použijí�ustanovení�
tohoto�řádu.

Článek 11
Doplňovací volby do AS UP

1.� Doplňovací�volby�se�konají�v�situaci�uvedené�v�čl.�14�
odst.�6.�Doplňovací�volby�se�nekonají�v�případě,�že�
do�konce�funkčního�období�AS�UP�chybí�méně�než�6�
měsíců.

2.� Na�organizaci,�průběh,�ukončení�a�vyhlašování�výsled-
ků�doplňovacích�voleb�se�přiměřeně�použijí�ustanovení�
tohoto�řádu.

3.� Nezvolení�kandidáti�v�doplňovacích�volbách�se�stávají�
náhradníky�dle�ustanovení�čl.�14�odst.�1.

4.� Konají-li�se�doplňovací�volby�současně�na�méně�než�
pěti�fakultách,�tvoří�hlavní�volební�komisi�členové�
Legislativní�komise�AS�UP�spolu�s�předsedy�dílčích�
volebních�komisí.�Předseda�hlavní�volební�komise�je�
ustaven�losem�z�předsedů�dílčích�volebních�komisí.

Článek 12
Funkční období AS UP

1. Funkční�období�AS�UP�je�tříleté.�Začíná�běžet�dnem�
následujícím�po�skončení�funkčního�období�předcho-
zího�AS�UP,�nikoli�však�dříve,�než�jsou�platně�zvoleni�
všichni�členové�nového�AS�UP.�

2.� V�případě,�kdy�dosud�nebyli�platně�zvoleni�všichni�
senátoři�a�kdy�funkční�období�stávajícího�senátu�již�
skončilo,�funkční�období�nového�AS�UP�začne�běžet�již�
třicátý�den�po�skončení�funkčního�období�stávajícího�
senátu�za�předpokladu,�že�jsou�k�tomuto�dni�zvole-
ny�platně�alespoň�tři�pětiny�všech�senátorů,�přičemž�
funkční�období�takového�AS�UP�se�krátí�o�30�dnů.�
Konají�se�pak�již�jen�doplňovací�volby�na�dotčených�
fakultách,�kde�senátoři�dosud�zvoleni�nebyli.

3.� První�zasedání�AS�UP�se�koná�nejpozději�do�14�dnů�
od�začátku�jeho�funkčního�období�a�svolává�je�pro-
střednictvím�Kanceláře�AS�UP�předseda�končícího�AS�
UP.

4.� Funkční�období�všech�senátorů�skončí,�jestliže�AS�UP�
po�dobu�šesti�měsíců�nekoná�dle�§�9�zákona.�Rektor�
v�takovém�případě�nejpozději�do�30�dnů�vyhlásí�před-
časné�volby,�které�se�řídí�ustanoveními�tohoto�řádu.

Článek 13
Zánik mandátu senátora

Mandát�senátora�zaniká:
a)� dnem�doručení�písemné�rezignace�senátora�předsedovi�

AS�UP,�přičemž�v�takovém�případě�se�senátor�nepře-
sunuje�na�pozici�náhradníka,

b)� dnem�zániku�členství�v�té�části�akademické�obce�(stu-
denti�či�akademičtí�pracovníci),�z�jejichž�řad�byl�zvolen�
senátorem,�a�to�na�fakultě,�na�které�byl�zvolen,�s�vý-
jimkou�případů�uvedených�v�čl.�15,

c)� dnem�skončení�funkčního�období�AS�UP,
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d)� dnem�vzniku�funkce,�jež�je�neslučitelná�s�členstvím�
v�AS�UP�dle�§�8�odst.�2�zákona.

Článek 14
Náhradníci

1.� Kandidáti,�kteří�nebyli�zvoleni�senátory,�se�na�dobu�
trvání�funkčního�období�AS�UP�stávají�náhradníky�se-
nátorů,�a�to�v�pořadí�dle�počtu�získaných�hlasů�zvlášť�
po�fakultách�a�jednotlivých�skupinách�náhradníků�
(studenti�či�akademičtí�pracovníci).�Náhradníkem�
se�stane�pouze�kandidát,�který�získal�alespoň�třetinu�
hlasů�odevzdaných�pro�posledního�zvoleného�senátora�
za�příslušnou�fakultu�v�příslušné�skupině�kandidátů�
(studenti�či�akademičtí�pracovníci).

2.� Zanikne-li�mandát�senátora,�povolá�předseda�AS�UP�
k�výkonu�funkce�senátora�nejvýše�umístěného�náhrad-
níka�z�příslušné�fakulty�a�skupiny�náhradníků.�Funkce�
senátora�vzniká�náhradníkovi�dnem�doručení�přijetí�
povolání�předsedovi�AS�UP,�nebo�třetím�pracovním�
dnem�po�doručení�jeho�povolání�za�předpokladu,�že�
náhradník�předsedovi�AS�UP�v�uvedené�lhůtě�písemně�
neoznámí,�že�povolání�odmítá.�Je�možné�odmítnout�
povolání�s�tím,�že�si�náhradník�přeje�zůstat�nadále�ná-
hradníkem.

3.� Náhradník�může�být�povolán�k�dočasnému�výkonu�
funkce�senátora�také�na�omezené�časové�období,�a�to�
při�současném�splnění�těchto�podmínek:
a)� časové�období,�na�které�je�náhradník�povoláván,�

je�předem�stanoveno�a�jeho�trvání�je�nejméně�3�
měsíce�a�nejvíce�jeden�rok,

b)� senátor,�který�jím�má�být�dočasně�nahrazen,�o�po-
volání�náhradníka�na�omezené�časové�období�požá-
dal�předsedu�AS�UP�v�době,�kdy�jeho�mandát�trval,

c)� náhradník�s�povoláním�na�omezené�časové�období�
souhlasí.

4.� Náhradník�k�dočasnému�výkonu�funkce�senátora�může�
být�též�povolán,�jde-li�o�situaci�dle�čl.�15�odst.�2�a�3.

5.� Mandát�dočasně�zastoupeného�senátora�v�případech�
dle�odstavců�3�a�4�nezaniká,�dochází�pouze�k�přechodu�
výkonu�práv�a�povinností�spojených�s�mandátem�se-
nátora�ze�senátora�na�náhradníka�(dočasného�senáto-
ra),�a�to�dnem,�kdy�je�náhradníkovi�doručeno�povolání�
předsedou�AS�UP.�Dnem,�kdy�uplyne�stanovené�obdo-
bí,�náhradník�přestane�vykonávat�funkci�dočasného�se-
nátora�a�získá�opět�postavení�náhradníka.�Pokud�však�
v�průběhu�stanoveného�období�mandát�zastoupeného�
senátora�zanikne,�dle�odstavce�2�se�povolá�nejvýše�po-
stavený�náhradník�z�téže�fakulty�a�skupiny�náhradníků�
(studenti�či�akademičtí�pracovníci).

6.� Náhradník�je�oprávněn�vzdát�se�postavení�náhrad-
níka.�Úkon�vzdání�se�postavení�náhradníka�adresuje�
náhradník�předsedovi�AS�UP.�Vzdá-li�se�náhradník�
svého�postavení,�ztrácí�natrvalo�pozici�náhradníka�
a�předseda�AS�UP�v�případě�potřeby�povolává�dalšího�
náhradníka�v�pořadí.�Není-li�na�příslušné�fakultě�další�
náhradník,�konají�se�doplňovací�volby.

7.� Postavení�náhradníka�zaniká�dle�odstavce�6�a�dále�ob-
dobně�jako�u�senátora�dle�čl.�13�písm.�b)�až�d).

8.� Postup�dle�odstavců�3�až�5�není�možný�u�předsedy�
a�místopředsedů�AS�UP.

Článek 15
Mandát senátora při ukončení studia

1.� Ukončí-li� senátor� z� řad� studentů� v�průběhu� své-
ho�funkčního�období�studium�na�fakultě,�za�niž�byl�
do�AS�UP�zvolen,�jeho�mandát�nezanikne,�pokud�ke�dni�
ukončení�studia�byl�zapsán�na�téže�fakultě�v�jiném�stu-
dijním�programu.

2.� Oznámí-li�písemně�senátor�z�řad�studentů�do�7�dnů�
od�řádného�ukončení�studia�předsedovi�AS�UP,�že�hod-
lá�studovat�a�být�zapsán�ke�studiu�v�jiném�studijním�
programu�na�stejné�fakultě,�za�niž�byl�do�AS�UP�zvolen,�
bude�mu�výkon�práv�a�povinností�spojených�s�mandá-
tem�senátora�navrácen�dnem�následujícím�po�dni�zá-
pisu�do�takového�studia.�Doba�mezi�ukončením�studia�
a�zápisem�do�studia�nesmí�přesáhnout�4�měsíce,�jinak�
mandát�senátora�marným�uplynutím�této�lhůty�zaniká.�

3.� Předseda�AS�UP�nejpozději�do�dvou�pracovních�dnů�
od�doručení�oznámení�povolává�náhradníka�ze�stejné�
fakulty�k�dočasnému�výkonu�funkce�senátora�dle�čl.�
14�odst.�4.�Ustanovení�čl.�14�se�použijí�přiměřeně.�Ne-
ní-li�takový�náhradník,�konají�se�doplňovací�volby�až�
po�uplynutí�čtyřměsíční�lhůty�dle�odstavce�2,�nedošlo-
-li�k�navrácení�práv�a�povinností�spojených�s�mandá-
tem�senátora�dle�odstavce�2.

4.� Podmínky�uvedené�v�tomto�článku�se�přiměřeně�pou-
žijí�u�akademických�senátů�fakult�a�při�jejich�splnění�
může�tedy�být�zachován�mandát�senátora�akademic-
kého�senátu�fakulty�dle�§�26�odst.�3�věta�druhá�zákona,�
a�to�v�případě,�že�tak�stanoví�volební�řád�příslušného�
akademického�senátu�fakulty,�který�současně�může�při�
zachování�zde�nastavených�principů�uvedené�podmín-
ky�podrobněji�upravit�pro�konkrétní�fakultu.

Článek 16
Přechodná ustanovení

1.� Volby,�které�byly�vyhlášeny�přede�dnem�nabytí�účin-
nosti�tohoto�řádu,�se�dokončí�dle�vnitřního�předpisu�
UP�č.�A-2/2007 Volebního a jednacího řádu AS UP 
registrovaného�Ministerstvem�školství,�mládeže�a�tě-
lovýchovy�dne�26.�března�2007�pod�čj.�4�668/2007-30,�
ve�znění�pozdějších�změn�(dále�jen�„VJŘ�07“),�a�to�až�
do�okamžiku�zveřejnění�výsledků�voleb.�Na�případné�
doplňovací�či�opakované�volby�se�již�vztahuje�tento�
řád,�je-li�ke�dni�jejich�vyhlášení,�respektive�rozhodnu-
tí�o�opakování,�účinný,�přičemž�hlavní�i�dílčí�volební�
komise�ustanovená�dle�VJŘ�07,�nerozhodne-li�AS�UP�
jinak,�se�považuje�za�hlavní�a�dílčí�volební�komisi�i�pro�
tyto�volby.
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2.� Ustanovení�čl.�12�až�15�se�vztahují�okamžikem�účinnos-
ti�tohoto�řádu�i�na�senátory�a�AS�UP,�jejichž�funkční�
období�započalo�před�datem�účinnosti�tohoto�řádu.

Článek 17 
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1.� Přílohami�tohoto�řádu�jsou�Příloha�č.�1�–�Vzor�návrhu�
kandidáta,�Příloha�č.�2�–�Vzor�kandidátní�listiny�a�Pří-
loha�č.�3�–�Vzor�hlasovacího�lístku.

2.� Tento�řád�byl�schválen�AS�UP�dle�§�9�odst.�1�písm.�b)�
bod�3�zákona�dne�26.�dubna�2017.

3.� Tento�řád�nabývá�platnosti�dle�§�36�odst.�4�zákona�
dnem�registrace�Ministerstvem�školství,�mládeže�a�tě-
lovýchovy.

4.� Tento�řád�nabývá�účinnosti�dnem�28.�května�2017.
5.� Zrušuje�se�vnitřní�předpis�UP�č.�A-2/2007 Volební 

a jednací řád AS UP�registrovaný�Ministerstvem�škol-
ství,�mládeže�a�tělovýchovy�dne�26.�března�2007�pod�
čj.�4�668/2007-30,�ve�znění�pozdějších�změn.

prof.�Mgr.�Jaroslav�Miller,�M.A.,�Ph.D.,�v.�r.�
rektor�UP

doc.�Mgr.�Jiří�Langer,�Ph.D.,�v.�r.
předseda�AS�UP



NAVRHOVANÝ

Jméno, příjmení, titul(y):

Rok narození:      Skupina kandidátů:*   student  akademický pracovník

Pracoviště (u akademického pracovníka) 
/ studijní program a ročník (u studenta):

Další údaje:**

NAVRHOVATEL

Jméno, příjmení:

Datum:        Vlastnoruční podpis:

SOUHLAS NAVRHOVANÉHO

Svým podpisem vyjadřuji souhlas se svou kandidaturou do AS UP. 
V případě, že jsem současně studentem i akademickým pracovníkem nebo jsem členem akademické obce více fakult UP, pak tím-
to současně činím rozhodnutí, že kandiduji právě za výše uvedenou fakultu a skupinu kandidátů (student, akademický pracovník).

Datum:         Vlastnoruční podpis:

NÁVRH KANDIDÁTA PRO VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP V OLOMOUCI

ZA                          .

KONANÉ VE DNECH             .

* hodící se zaškrtněte
** v případě nutnosti se uvedou další údaje k jednoznačné identifikaci navrhovaného

Vyplněný návrh je třeba doručit dílčí volební komisi příslušné fakulty nejpozději do

název fakulty

Příloha č. 1



KANDIDÁTNÍ LISTINA PRO VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP V OLOMOUCI

KONANÉ VE DNECH             .

                          . název fakulty

ČÁST 1 – K ANDIDÁTI Z ŘAD AK ADEMICK ÝCH PRACOVNÍKŮ (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly rok narození pracoviště

ČÁST 2 – K ANDIDÁTI Z ŘAD STUDENTŮ (v abecedním pořadí)

příjmení, jméno, tituly rok narození pracoviště

V Olomouci dne
předseda hlavní volební komise

Příloha č. 2



HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP V OLOMOUCI

KONANÉ VE DNECH             .

                          . název fakulty

ČÁST 1 – K ANDIDÁTI Z ŘAD AK ADEMICK ÝCH PRACOVNÍKŮ (v abecedním pořadí)

číslo příjmení, jméno, tituly rok narození pracoviště

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ČÁST 2 – K ANDIDÁTI Z ŘAD STUDENTŮ (v abecedním pořadí)

číslo příjmení, jméno, tituly rok narození studijní program (obor) ročník

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Poučení:
Volbu proveďte zakroužkováním pořadového čísla před jménem maximálně 2 kandidátů z řad 

akademických pracovníků a maximálně jednoho kandidáta z řad studentů.

Příloha č. 3


