UNIVERZITA KARLOVA
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

Volební řád akademického senátu
Katolické teologické fakulty
Akademický senát Katolické teologické fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. b) 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 tomto
Volebním řádu akademického senátu Katolické teologické fakulty
jako na jejím vnitřním předpisu.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Členy akademického senátu Katolické teologické fakulty (dále jen „senát“ a „fakulta“)
volí ze svých řad členové akademické obce fakulty v každé části akademické obce
fakulty odděleně, takže akademičtí pracovníci volí členy z řad akademických
pracovníků a studenti volí členy z řad studentů. Senát má dvanáct členů, z toho osm
volených z řad akademických pracovníků a čtyři volené z řad studentů.
2. Výkon funkce, která je neslučitelná s členstvím v senátu podle zákona o vysokých
školách nebo Statutu Katolické teologické fakulty, je překážkou vzniku členství
v senátu.1
3. Funkční období členů senátu je dvouleté a počíná prvním dnem dvacátého pátého
kalendářního měsíce následujícího po začátku funkčního období předchozích členů
senátu. V případě, že byla podána oprávněná stížnost na přípravu, průběh a výsledek
voleb do senátu (dále jen „volby“) podle čl. 6 odst. 7, počíná funkční období členů
senátu prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po nabytí platnosti
výsledků opakovaných voleb konaných podle čl. 6 odst. 8.
4. Ustanovení odstavce 3 platí obdobně pro nové volby konané podle čl. 6 odst. 8
Statutu Katolické teologické fakulty.
5. Členství toho člena senátu, který byl podle čl. 6 odst. 7 Statutu Katolické teologické
fakulty a podle čl. 8 tohoto řádu zvolen v doplňovacích volbách na dobu zbývající do
konce funkčního období člena senátu, jehož místo se uprázdnilo, vzniká čtvrtým
dnem následujícím po zveřejnění výsledků voleb ve veřejné části internetových
stránek fakulty. V případě, že byla podána oprávněná stížnost na přípravu, průběh
a výsledek doplňovacích voleb, vzniká až dnem následujícím po nabytí platnosti
výsledků opakovaných doplňovacích voleb.
6. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.
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7. Nové volby konané podle čl. 6 odst. 8 Statutu Katolické teologické fakulty organizuje
děkan fakulty; ustanovení tohoto řádu se použijí přiměřeně.
8. Opakované volby konané podle čl. 6 odst. 8 organizuje děkan fakulty; ustanovení
tohoto řádu se použijí přiměřeně.
9. 9. Člen akademické obce fakulty, který je zároveň akademickým pracovníkem i
studentem, může volit a být volen pouze v jedné části akademické obce fakulty. Je-li
volen v jedné části, nemá právo volit v druhé části akademické obce. Nekandiduje-li,
oznámí děkanátu fakulty ve lhůtě čtrnácti dnů před prvním dnem volby, ve které
části uplatní své právo volit, jinak smí volit pouze ve studentské části akademické
obce.

Čl. 2
Vyhlášení a organizace voleb
1. Nejpozději šest týdnů před uplynutím funkčního období členů senátu vyhlašuje
senát volby. Volby se konají nejpozději dva týdny před koncem funkčního období
členů senátu.
2. Volby organizuje senát. Za tímto účelem volí v dostatečném předstihu volební
komisi, která má nejméně tři členy, z nichž nejméně jeden je členem senátu. V
případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve
volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce nebo spolu se
zánikem členství v akademické obci fakulty. Na uvolněné místo musí být neprodleně
zvolen jiný člen. Studenti i akademičtí pracovníci musí být zastoupeni nejméně
jedním členem. Komise volí ze svého středu předsedu.
3. Termín konání voleb a formu hlasování stanoví senát tak, aby šlo nejméně o dva a
nejvýše o tři po sobě následující dny, kdy se koná výuka.
4. Volební komise zveřejní usnesení o vyhlášení voleb bez zbytečného odkladu ve
veřejné části internetových stránek fakulty, případně také jiným vhodným
způsobem.
5. Deset dnů před prvním dnem voleb děkanát fakulty vypracuje a předsedovi volební
komise předá seznam členů akademické obce fakulty členěný na seznam
akademických pracovníků a seznam studentů a upravený tak, aby člen akademické
obce, který je současně akademickým pracovníkem i studentem, byl zapsán na
příslušném seznamu určeném postupem podle čl. 1 odst. 9.
6. Jeden den před prvním dnem konání voleb děkanát fakulty ověří aktuální platnost
seznamu uvedeného v odstavci 5 a seznámí s výsledky této kontroly předsedu
volební komise. Ten upraví seznam tak, aby mohl být užíván jako volební seznam
podle čl. 5 odst. 3.

Čl. 3
Kandidáti, kandidátní listiny, příprava voleb
1. Za kandidáta do senátu (dále jen „kandidát“) může být navržen pouze člen
akademické obce fakulty, tedy akademický pracovník, který je zaměstnancem
univerzity zařazeným na fakultě, nebo student zapsaný na fakultě.
2. Kandidáta může navrhovat každý člen nebo skupina členů akademické obce fakulty..
3. Návrh se podává písemně nejpozději čtrnáct dnů před prvním dnem volby
předsedovi volební komise. Jde-li o návrh v listinné podobě, podává se do podatelny
fakulty, jde-li o návrh v elektronické podobě, zasílá se e-mailem na adresu určenou
volební komisí nebo do datové schránky fakulty.
4. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, fakultní pracoviště, na něž je
kandidát zařazen, nebo studijní program, do něhož je kandidát zapsán, část
akademické obce fakulty, za niž je kandidát navrhován, a souhlas navrženého s
přijetím kandidatury. K návrhu se připojuje jméno, příjmení, unikátní univerzitní
číslo (UKČO) a podpis navrhovatele.
5. Návrh, který nesplňuje náležitosti podle odstavců 3 a 4, je neplatný.
6. Nejpozději dvanáct dnů před prvním dnem voleb přezkoumá volební komise
oprávněnost a náležitosti návrhů a sestaví kandidátní listiny. Tento úkon je
považován za okamžik registrace kandidátů. Volební komise zveřejní kandidátní
listiny bez zbytečného odkladu ve veřejné části internetových stránek fakulty.
7. Kterýkoli z navržených kandidátů může od své kandidatury odstoupit, a to
nejpozději jeden den před prvním dnem konání voleb.

Čl. 4
Volební kampaň
1. Registrovaní kandidáti mohou vést voleb volební kampaň, v níž se jednotlivě nebo
společně představí akademické obci. Volební kampaň musí být vedena čestně
a věcně.
2. Registrovaní kandidáti mohou prezentovat své volební materiály ve veřejné části
internetových stránek fakulty a na vývěsní desce fakulty, jež je k tomu určena.
Podmínky stanoví volební komise.
3.
Čl. 4a
Hlasování
1. Hlasování ve volbách probíhá listinnou formou, v níž volič odevzdává hlasovací
lístek v listinné podobě (dále jen „hlasování listinnou formou“), anebo elektronickou
formou prostřednictvím počítačové sítě způsobem umožňujícím vzdálený přístup, v
níž volič odevzdává elektronický hlasovací lístek (dále jen „elektronická forma
hlasování“).
2. Volič může hlasovat pouze jednou.

3. Volič na hlasovacím lístku označí, pro které kandidáty hlasuje. Smí označit nejvýše
tolik kandidátů, kolik jich má být zvoleno v části akademické obce, k níž náleží.
Čl. 5
Hlasování listinnou formou
1. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování (dále jen „volební
místnost“) musí být nepřetržitě přítomni alespoň dva členové volební komise nebo
alespoň jeden člen volební komise spolu s osobou komisí pověřenou. Dohlížejí na
řádný chod voleb. Pověřenou osobou nesmí být kandidát.
2. Ve volební místnosti musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo
zajištěno tajné hlasování.
3. Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise. Po provedení
tohoto úkonu je voliči vydán hlasovací lístek, jehož převzetí volič stvrdí svým
podpisem ve volebním seznamu. Od tohoto okamžiku až do vykonání volby nesmí
volič opustit volební místnost.
4. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vyznačí volič stanoveným způsobem
volené kandidáty. Může označit maximálně tolik kandidátů, kolik jich má být
v komoře, k níž volič náleží, zvoleno.
5. Upravený hlasovací lístek vloží volič do otvoru zapečetěné schránky pro hlasování.
6. Po skončení prvního dne je otvor hlasovací schránky zapečetěn za účasti alespoň
dvou členů volební komise nebo alespoň jednoho člena volební komise spolu
s osobou komisí pověřenou. Schránka je bezpečně uložena. Druhý den je pečeť
odstraněna za účasti alespoň dvou členů volební komise nebo alespoň jednoho člena
volební komise spolu s osobou komisí pověřenou, přičemž neporušenost pečeti je
předem zkontrolována.
Čl. 5a
Hlasování elektronickou formou
1. Při elektronické formě hlasování hlasuje volič prostřednictvím webového rozhraní
po přihlášení se unikátním přihlašovacím jménem a heslem do univerzitního
informačního systému (CAS) (dále jen „volební aplikace“).
2. Volební aplikace umožňuje voliči upravit a odevzdat elektronický hlasovací lístek;
neumožní přitom upravit elektronický hlasovací lístek v rozporu s čl. 4a odst. 3.
3. Volební aplikace zajišťuje evidenci voličů, kteří odvolili. Volební aplikace umožňuje
přezkum odevzdaných hlasů, aniž by umožnila propojení voliče s jeho hlasem.
4. V průběhu elektronického hlasování jsou v prostorách fakulty určeny počítače
připojené k počítačové síti, které mohou voliči využít pro hlasování.
5. Podrobnosti technického řešení hlasování elektronickou formou stanoví senát a
zveřejní je společně s usnesením o vyhlášení voleb.

Čl. 6
Výsledky voleb
1. Bezprostředně po ukončení hlasování se koná zasedání volební komise. Odevzdané
volební lístky jsou spočítány zvlášť za každou část akademické obce fakulty.
2. Hlas voliče při hlasování listinnou formou je neplatný, je-li odevzdán na jiném než
vydaném tiskopise, je-li v obálce více hlasovacích lístků, je-li označeno více
kandidátů, než kolik jich má být v dané části akademické obce zvoleno, nebo je-li
hlasovací lístek jinak nesrozumitelný. K jiným úpravám hlasovacího lístku, než je
označení kandidátů, pro něž volič hlasuje, se nepřihlíží.
3. Volební komise sečte hlasy na platných volebních lístcích a sestaví pořadí podle
počtu získaných hlasů pro každou část akademické obce fakulty zvlášť.
4. Členy senátu se stávají kandidáti, kteří ve volbách získali v dané části akademické
obce fakulty nejvyšší počet platných hlasů, jejich pořadí je určeno počtem získaných
hlasů.
5. O pořadí kandidátů, kteří ve volbách obdrželi shodný počet hlasů, rozhoduje los.
Losování provede volební komise a o losu pořídí písemný protokol, který je součástí
zápisu podle odstavce 6.
6. Volební komise vyhotoví zápis o průběhu a výsledcích hlasování, který členové
komise podepíší. Výsledek voleb zveřejní ve veřejné části internetových stránek
fakulty a písemně jej sdělí zvoleným kandidátům a děkanovi.
7. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi
do tří pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb. Stížnost se podává
předsedovi volební komise. Je-li podána v listinné podobě, doručí se do podatelny
fakulty, je-li podána v elektronické podobě, doručí se e-mailem na adresu určenou
volební komisí nebo do datové schránky fakulty. Stížnost musí být odůvodněna.
Podanou stížnost projedná volební komise nejpozději do pěti dnů ode dne jejího
doručení a o výsledku projednání bezodkladně uvědomí stěžovatele a předsedu
senátu.
8. Došlo-li v průběhu voleb k takovému pochybení, které mohlo mít vliv na to, kdo byl
zvolen, volby se opakují. Opakované volby vyhlásí děkan neprodleně a konají se do
třiceti dnů od vyhlášení.

Čl. 7
Náhradníci
1. Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v
pořadí podle počtu získaných hlasů. O pořadí náhradníků, kteří ve volbách obdrželi
shodný počet hlasů, rozhoduje los. Losování provede volební komise a o losu pořídí
písemný protokol, který je součástí zápisu podle čl. 6 odst. 6.
2. Náhradníka povolává předseda senátu, činí tak listinou nebo elektronicky.
Náhradník může povolání do sedmi dnů odmítnout, činí tak listinnou formou nebo
elektronicky, s uvedením unikátního univerzitního čísla (UKČO). V takovém případě
zůstává náhradníkem a za člena senátu je povolán další náhradník; odmítne‑li
povolání poslední náhradník v pořadí, postupuje se podle čl. 8.

5. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní
program a přihlásil se na fakultě do navazujícího magisterského studijního
programu, nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě
do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá zůstat
prvním náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi dnů ode dne ukončení
studijního programu doručeno předsedovi nebo místopředsedovi senátu. V takovém
případě bude tento první náhradník povolán do funkce člena senátu poté, co se
zapíše ke studiu na fakultě, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení
prohlášení. Není-li tento první náhradník ve stanovené lhůtě ke studiu přijat,
přestává být náhradníkem. Na uvolněné místo je povolán další náhradník v pořadí.

Čl. 8
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby na dobu zbývající do konce funkčního období člena senátu, jehož
místo se uprázdnilo, se konají v případě, že na uvolněné místo není náhradník nebo
všichni náhradníci povolání odmítli. V případě, že bylo místo uvolněno v posledních
třech měsících funkčního období, rozhoduje o konání doplňovacích voleb senát.
2. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
3. Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky.
4. Doplňovací volby se konají také, jestliže ve volbách nebyla obsazena všechna místa
členů senátu.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se část první Volebního a jednacího řádu akademického senátu Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 23. června 2010 ve znění
z 3. září 2014.
2. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 31. května 2017 a nabývá
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.
3. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni,
kdy nabyl platnosti.

David Vopřada, Dr.
předseda AS KTF UK

ThLic. Prokop Brož, Th.D.
děkan KTF UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda AS UK

_________________________
Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento vnitřní předpis dne 23. června 2017.
Změny Volebního řádu akademického senátu Katolické teologické fakulty byly schváleny
akademickým senátem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy dne 15. září
2021.
Změna Volebního řádu akademického senátu Katolické teologické fakulty nabývá
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity a účinnosti prvním
kalendářním dnem bezprostředně následujícího měsíce.
Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 1. října 2021.

