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 Volební řád Akademického senátu 

Slezské univerzity v Opavě, Obchodně 

podnikatelské fakulty v Karviné  

ze dne 25. července 2017 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, 

(dále jen „senát“, popř. „akademický senát fakulty“) je podle 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“), samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. 

 

2) Senát se ve své činnosti řídí zákonem, Statutem Slezské univerzity v Opavě, Statutem Slezské 

univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále jen „fakulta“), Volebním 

řádem akademického senátu fakulty (dále jen „ volební řád“) a Jednacím řádem akademického 

senátu fakulty (dále jen „jednací řád“). 

 

3) Senát dbá na uplatňování demokratických principů v řízení fakulty a na dodržování 

akademických svobod všech členů Akademické obce fakulty tak, aby na tomto základě mohla 

být rozvíjena vzdělávací, vědecká a odborná činnost fakulty. 

 

4) Senát odpovídá za svou činnost Akademické obci fakulty. 
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ČÁST DRUHÁ 

ČLENSTVÍ V SENÁTU 

 

Čl. 2 

Složení senátu 

1) Senát má jedenáct členů. 

 

2) Senát je volen Akademickou obcí fakulty tak, aby v něm byla tato zastoupena sedmi členy z řad 

akademických pracovníků a čtyřmi členy z řad studentů. Senát se dělí na komoru akademických 

pracovníků a komoru studentskou. 

 

3) Je-li člen Akademické obce fakulty studentem a akademickým pracovníkem zároveň, zvolí si 

jednu komoru, do které bude mít právo volit a být volen. O této skutečnosti musí informovat 

předsedu akademického senátu. 

 

Čl. 3 

Funkční období 

1) Funkční období senátu je tříleté. 

 

2) Mandát člena senátu vzniká zvolením, výkon funkce dnem ustavujícího zasedání senátu, do 

něhož byl zvolen nebo v případě náhradníka nebo člena zvoleného v doplňovacích volbách 

dnem zasedání senátu, na kterém se ujal funkce. 

 

3) Funkční období člena senátu končí: 

a) dnem ukončení funkčního období senátu, 

b) z důvodů šestiměsíční nečinnosti senátu. 

 

4) V průběhu funkčního období členství v senátu zaniká: 

a) dnem písemného sdělení předsedovi senátu o odstoupení člena, v případě odstoupení 

předsedy senátu do rukou místopředsedy senátu, 

b) dnem zániku členství v části akademické obce, kterou byl zvolen, 

c) dnem jmenování do funkce, jejíž výkon je podle § 26 odst. 2 zákona neslučitelný s členstvím 

v senátu, 

d) úmrtím. 

 
5) Pokud se člen senátu nezúčastnil dvakrát bez řádné omluvy zasedání senátu, může být navrženo 

jeho odvolání. 

 

6) Zanikne-li členství některého člena senátu před uplynutím jeho funkčního období, na uvolněné 

místo nastupuje náhradník s nejvyšším počtem získaných hlasů v příslušné komoře. Náhradník 

vykonává tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období. Není-li náhradník 

k dispozici, konají se doplňovací volby. 
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7) Je-li student zvolený do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního období přijat 

do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, jeho členství v akademickém senátu 

fakulty nezaniká. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

VOLBY DO SENÁTU 

 

Čl. 4 

Vyhlášení voleb 

1) Předseda senátu vyhlašuje nejméně dva měsíce před skončením funkčního období volby do 

senátu. 

 

2) V případě skončení funkčního období všech členů senátu podle § 26 odst. 3 zákona vyhlašuje 

nové volby děkan nejpozději do 30 dnů. 

 

3) Období konání voleb do senátu stanoví volební komise. 

 

4) Vyhlášení voleb do senátu se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

 

Čl. 5 

Volební komise 

1) Pro potřeby organizace a řízení voleb do senátu se zřizuje volební komise. 

 

2) Volební komise musí být nejméně tříčlenná. Členy volební komise jmenuje předseda senátu na 

základě usnesení senátu. 

 

3) Volební komise si volí předsedu a místopředsedu. 

 

4) Volební komise organizuje vlastní průběh voleb a vyhotovuje volební protokol. 

 

5) Volební komise stanoví konkrétní termín a místa konání voleb do senátu na nejméně dva po 

sobě následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň tak, aby každý den bylo možno hlasovat na 

každém volebním místě nejméně čtyři hodiny. Údaje o termínu a místech konání voleb se 

zveřejňují na úřední desce a ve veřejné části internetových stránek fakulty nejpozději 

14 kalendářních dnů před prvním dnem konání voleb do senátu. 

 

6) Volby organizuje volební komise, které pomáhají pověření členové akademické obce z řad 

akademických pracovníků a studentů, se souhlasem předsedy senátu. Tito pověření členové 

musí být uvedeni v protokolu volební komise. 
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7) Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu. 

 

8) V případě vyhlášení voleb podle čl. 4 odst. 2 členy volební komise jmenuje děkan. 

 

Čl. 6 

Seznamy oprávněných voličů 

1) Seznamy oprávněných voličů vypracuje volební komise na základě seznamů studentů a 

akademických pracovníků, které dodá děkan fakulty nejpozději 7 kalendářních dnů před prvním 

dnem konání voleb do senátu. 

 

2) Voliči jsou vedeni podle komor, do kterých volí. 

 

Čl. 7 

Kandidáti 

1) Kandidáty do senátu může navrhnout každý člen Akademické obce fakulty v rámci své komory 

způsobem určeným volební komisí. Návrh musí být písemný, musí obsahovat jméno a příjmení 

navrhovaného, jeho pracovní zařazení nebo studijní program, ročník a osobní číslo studenta. 

Dále musí návrh obsahovat souhlas navrhovaného s kandidaturou do senátu s jeho podpisem. 

 

2) Volební komise zveřejní seznam kandidátů do senátu ve veřejné části internetových stránek 

fakulty, a to nejpozději 3 pracovní dny před prvním dnem konání voleb do senátu. 

 

3) Volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků. 

 

4) Na fakultě se mohou konat předvolební shromáždění Akademické obce fakulty. Předvolební 

shromáždění nelze konat ve dnech voleb. 

 

Čl. 8 

Průběh voleb 

1) Volby na fakultě probíhají odděleně podle komor. 

 

2) Ve volební místnosti nebo jiném k tomu účelu určeném prostoru pro hlasování musí být 

umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

 

3) Volič prokáže volební komisi svoji totožnost některým z následujících dokladů - průkazem 

studenta, průkazem zaměstnance, občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

 

4) Voliči při převzetí hlasovacích lístků písemně potvrdí, že volbu vykonají pouze jednou. 

 

5) Po ověření totožnosti a označení v seznamu voličů je voliči vydán hlasovací lístek. 
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6) Na hlasovacích lístcích jsou v abecedním pořadí uvedena jména kandidátů do senátu. Údaje na 

hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do senátu byly jednoznačně 

identifikovatelné. 

 

7) V hlasovacím lístku volič předepsaným způsobem označí kandidáty do senátu, které volí. 

Způsob značení a podmínky platnosti hlasovacího lístku musí být uvedeny na hlasovacím lístku. 

Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným způsobem, je neplatný. 

 

8) Po každém dni voleb volební komise uschová v uzamčeném prostoru zapečetěnou volební 

schránku. 

 

Čl. 9 

Výsledky voleb 

1) Volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky nejpozději poslední den konání voleb a 

vypracuje protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb. 

 

2) K platnosti voleb je potřeba účasti nejméně 10 % členů příslušné komory akademické obce. 

V případě, kdy účast členů příslušné komory akademické obce bude nižší, vypisuje volební 

komise pro tuto komoru druhé kolo voleb, v němž již nebude brán zřetel na procentuální účast 

členů příslušné komory akademické obce. 

 

3) Zvoleni do senátu jsou: 

a) 7 z navržených členů komory akademických pracovníků, kteří získají nejvyšší počet hlasů, 

b) 4 z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. 

 

4) Dojde-li na pořadových místech rozhodných pro zvolení kandidáta do senátu k rovnosti hlasů, 

vypisuje volební komise nejpozději do 15 dnů další volby pouze pro tyto kandidáty se stejným 

počtem hlasů. 

 

5) V případě, že na osmém a dalších místech při volbách do komory akademických pracovníků 

nebo na pátém a dalších místech při volbách do studentské komory dojde k rovnosti hlasů, je 

pořadí náhradníků určeno losem (hod mincí). Losování provede za přítomnosti dalších členů 

volební komise její předseda, a to v den sčítání hlasů. K losování budou přizváni kandidáti, 

kterých se losování týká. 

 

6) Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb včetně obálky s odevzdanými hlasovacími lístky 

předá předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise bezodkladně předsedovi 

senátu. 

 

7) Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění ve veřejné části internetových 

stránek fakulty. 

 

8) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi, a to 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná 

a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 10 dnů ode dne, 

kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se 
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zdůvodněním musí být zveřejněny na úřední desce a ve veřejné části internetových stránek 

fakulty. 

 

9) V případě, že došlo k pochybení, které ohrožuje regulérnost voleb, vyhlašuje volební komise 

v součinnosti s předsedou senátu opakované volby. K rozhodnutí o opakování voleb musí dojít 

nejpozději 15 dnů po posledním dnu konání voleb. Opakované volby se vyhlašují v těch 

komorách, kde došlo k pochybení. Opakované volby se konají nejpozději 10 dnů po rozhodnutí 

o opakování voleb. 

 

Čl. 10 

Náhradníci 

1) Kandidáti do senátu, kteří se na protokolu výsledků voleb do svých komor umístili na dalších 

místech, a kteří získali alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných poslednímu 

zvolenému kandidátovi, jsou zapsáni do seznamu náhradníků v pořadí podle počtu obdržených 

hlasů. Seznam je uložen mezi dokumenty senátu. 

 

2) Na uvolněné místo v senátu nastupuje náhradník ze seznamu pro příslušnou komoru s nejvyšším 

počtem hlasů. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období. 

 

3) Náhradník musí se svým nástupem do senátu vyslovit souhlas. 

 

4) Člen senátu studentské komory, který řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se 

na fakultě ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo řádně ukončil 

navazující magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě ke studiu v doktorském 

studijním programu, může do sedmi dnů ode dne řádného ukončení studia písemně sdělit 

předsedovi senátu, že hodlá ve své funkci pokračovat. V takovém případě bude zařazen jako 

náhradník do seznamu náhradníků na dobu nejvýše 5 měsíců a povolán zpět do senátu po zápisu 

do studia (dále „doba řízení“) navazujícího magisterského programu nebo doktorského 

studijního programu. Na jeho místo může nastoupit náhradník, který musí vyslovit písemný 

souhlas s tím, že v případě návratu původního člena senátu, který se mezitím stal opět 

studentem, bude zařazen zpět do seznamu náhradníků. 

 

5) Není-li uchazeč podle odstavce 4 ve stanovené lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem. 

 

6) Není-li k dispozici žádný náhradník, nejsou po dobu řízení vypisovány doplňkové volby. 

 

7) Člen senátu, který se vzdal mandátu, může v písemném prohlášení, v němž tak učinil, prohlásit, 

že hodlá nadále zůstat náhradníkem. 

 

8) Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy senátu. 

 

9) Mandát náhradníka zaniká za podmínek uvedených v čl. 3 odst. 3 a 4. 
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Čl. 11 

Doplňovací volby 

1) Doplňovací volby do senátu vyhlásí předseda senátu nejpozději do 30 dnů po zániku členství 

člena senátu, jehož místo nelze obsadit náhradníkem. 
 

2) Doplňovací volby se nemusí konat, dojde-li k zániku členství člena senátu v období devíti 

měsíců před uplynutím funkčního období senátu, pokud senát nerozhodne jinak. 

 

3) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. 
 

4) Nezvolení kandidáti do senátu v doplňovacích volbách se stávají náhradníky. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

USTAVENÍ ORGÁNŮ SENÁTU 

 

Čl. 12 

Ustavení senátu 

1) Do deseti pracovních dnů po vyhlášení právoplatnosti voleb svolá předseda odstupujícího 

senátu ustavující zasedání nově zvoleného senátu fakulty. 

 

2) Předseda odstupujícího senátu řídí volbu předsedy senátu. 

 

Čl. 13 

Předseda a místopředseda senátu 

1) Předsedu nového senátu volí členové senátu na ustavujícím zasedání nově zvoleného senátu. 

 

2) Volba předsedy senátu je tajná a ke zvolení předsedy je nutná nadpoloviční většina všech členů 

senátu. Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy senátu nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů senátu, postupují 2 nejúspěšnější kandidáti do druhého kola, kde rozhoduje již 

nadpoloviční většina přítomných členů senátu. 

 

3) Zvolením nového předsedy senátu končí činnost odstupujícího senátu i volebních komisí. 

 

4) Nově zvolený předseda senátu se ujme dalšího řízení ustavujícího zasedání senátu. 

 

5) Senát volí svého místopředsedu. Volba probíhá podle stejných pravidel jako volba předsedy 

senátu dle odstavce 1 a 2. 

 

6) V době nepřítomnosti předsedy senátu jej zastupuje místopředseda senátu. 
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Čl. 14 

Výkonné a poradní orgány senátu 

1) Senát si volí tajemníka senátu. 

 

2) Senát může zřídit komise senátu jako své poradní orgány. Předsedou komise je pověřený člen 

senátu, členy komise mohou být na doporučení senátu i další členové akademické obce, kteří 

nejsou členy senátu. 

 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Čl. 15 

Přechodná ustanovení 

1) Počet členů senátu zůstává nezměněn ve znění Volebního a jednacího řádu Akademického 

senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, ze dne 

7. listopadu 2006, a to do doby konání v pořadí prvních voleb do senátu po účinnosti tohoto 

předpisu. Složení senátu ustaveného na základě ustavujícího zasedání ze dne 14. ledna 2015 

zůstává třináctičlenné do doby konání v pořadí prvního ustavujícího zasedání senátu po 

účinnosti tohoto předpisu. 

 

Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 

1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně 

podnikatelské fakulty v Karviné, ze dne 7. listopadu 2006. 

 

2) Volební řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem fakulty dne 

21. června 2017. 

 

3) Volební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Slezské 

univerzity v Opavě dne 25. července 2017 a tímto dnem nabývá platnosti. 

 

4) Tento volební řád nabývá účinnosti ke dni 1. září 2017. 

 

 

V Karviné dne 30. 8. 2017 

 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., v. r. 

Děkan 
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