
I. 

ZMĚNY   

STATUTU 
FAKULTY UMĚNÍ A DESIGNU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ 

V ÚSTÍ NAD LABEM 

 

Článek 1 

Statut Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se 

mění takto: 

1. V Čl. 1 odst. 4 se slova „v příloze č. 1“ nahrazují slovy „v příloze č. 2“, 

2. v Čl. 13 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„7. Podrobnosti o volbě kandidáta na děkana upravuje Volební řád pro volbu kandidáta 

na jmenování děkanem, který tvoří přílohu č. 1.“, 

3. za Čl. 27 se vkládá nová příloha č. 1, která včetně nadpisu zní: 

 

„Příloha č. 1 

ke Statutu FUD 

 

 VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM 

 

Čl. 1 

Volba 

1. Akademický senát fakulty zahájí volby kandidáta na jmenování děkanem podle § 27 

odst. 1 písm. g) zákona nejpozději 2 měsíce před skončením funkčního období 

stávajícího děkana nebo v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí děkana bez 

zbytečného odkladu tak, že stanoví datum začátku lhůty pro podávání návrhů na 

kandidáty, datum konce lhůty pro podávání návrhů na kandidáty a termín voleb. 

Doba mezi koncem lhůty pro podávání návrhů a termínem voleb musí činit 

minimálně 30 kalendářních dnů. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty musí činit 

minimálně 15 kalendářních dnů. 

2. Pro přípravu voleb zřizuje akademický senát fakulty tříčlennou volební komisi. 

V případě, že navrhovaný kandidát je členem volební komise, ztrácí právo na 

členství ve volební komisi a je akademickým senátem fakulty nahrazen jiným jeho 

členem. 

3. Návrh kandidáta na jmenování děkanem může ve stanovené lhůtě podat kterýkoli 

člen akademické obce fakulty k rukám předsedy nebo členů volební komise. Návrh 

musí být podán písemně a musí obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta s 

kandidaturou.   

4. Kandidátní listina je zveřejněna do 7 kalendářních dnů po uplynutí lhůty pro 

podávání návrhů na kandidáty ve veřejné části webových stránek fakulty a na 

veřejném místě ve vyhrazeném prostoru fakulty. 

5. Navržení kandidáti zveřejní nejméně 15 kalendářních dnů před termínem voleb svá 

curricula vitae a svůj volební program. 
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6. Navržení kandidáti se na předvolebním shromáždění, které svolává předseda 

akademického senátu fakulty, představí akademické obci a zaměstnancům fakulty. 

7. Volba kandidáta na jmenování děkanem probíhá tajným hlasováním. Platným hlasem 

je volební lístek s jednoznačně označeným nejvýše jedním kandidátem. 

 

Čl. 2 

Postup při volbě ze tří nebo více kandidátů 

1. Kandidátem na jmenování děkanem se stává ten navrhovaný kandidát, pro nějž 

hlasovala nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty. 

2. Není-li takto zvolen žádný z kandidátů, sestaví volební komise kandidátní listinu pro 

další kolo volby tak, že z kandidátní listiny posledního kola vyškrtne kandidáta, který 

získal nejmenší počet hlasů, nebo je-li takových kandidátů víc, všechny kandidáty, 

kteří získali shodně nejmenší počet hlasů. 

3. Je-li počet kandidátů na nové kandidátní listině: 

a) větší než dva, proběhne další kolo volby podle odst. 1 a 2, 

b) roven dvěma, proběhne další kolo volby podle čl. 3, 

c) menší než dva, proběhne dohodovací řízení podle čl. 5 a volba se opakuje 

s kandidátní listinou posledního kola podle odstavců 1 a 2. 

 

Čl. 3 

Postup při volbě ze dvou kandidátů 

1. Kandidát je zvolen, získá-li hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického 

senátu fakulty. 

2. Není-li zvolen žádný z kandidátů, proběhne dohodovací řízení podle čl. 5 a volba se 

opakuje podle odstavců 1 a 3. 

3. Není-li v opakované volbě zvolen žádný z kandidátů, je volba ukončena a 

akademický senát fakulty bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby. 

 

Čl. 4 

Postup při volbě jednoho kandidáta 

1. Volba jednoho kandidáta se uplatní v případě, že kandidátní listina obsahuje pouze 

jednoho kandidáta nebo v důsledku odstoupení ostatních zůstane před volbou jediný 

kandidát. 

2. Kandidát je zvolen, získá-li hlasy nadpoloviční většiny všech členů akademického 

senátu fakulty. 

3. Není-li kandidát zvolen, je volba ukončena a akademický senát fakulty bez 

zbytečného odkladu vyhlásí nové volby. 

 

Čl. 5 

Dohodovací řízení 

1. Dohodovací řízení je rozprava členů akademického senátu fakulty o kandidátech 

posledního kola, v níž se vzájemně seznámí se svými stanovisky a argumenty. 



 3 

2. Dohodovací řízení podle odstavce 1 proběhne na uzavřeném pracovním jednání 

členů akademického senátu fakulty. Po dobu trvání dohodovacího řízení se zasedání 

akademického senátu fakulty přeruší. 

Čl. 6 

Vyhlášení výsledků a protokol o volbě kandidáta 

1. Volební komise vyhodnocuje jednotlivá kola voleb tak, aby jejich výsledky mohli 

sledovat všichni přítomní. 

2. Volební komise bezprostředně po ukončení voleb seznámí s výsledky akademický 

senát fakulty a všechny kandidáty. 

3. Volební komise vypracuje o průběhu voleb protokol podepsaný všemi členy komise 

přítomnými při volbě a předá jej předsedovi akademického senátu fakulty. Tím 

činnost volební komise končí. 

 

Čl. 7 

Stížnost na průběh voleb kandidáta 

Kandidáti a členové akademické obce fakulty mohou do 3 pracovních dnů od vyhlášení 

výsledků voleb (čl. 6 odst. 2) podat předsedovi akademického senátu fakulty písemnou 

stížnost na průběh voleb. Akademický senát fakulty do 30 dnů stížnost posoudí, a buď ji 

zamítne, nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby.“, 

 

a dosavadní Příloha č. 1 se přečíslovává na Přílohu č. 2. 

 

 

Článek 2 

1. Návrh těchto změn Statutu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem byl schválen podle § 27 odst. 1 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 (dále jen „zákon”), Akademickým senátem Fakulty 

umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 18. července 

2018. 

2. Tyto změny Statutu Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým 

senátem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 26. září 2018. 

3. Tyto změny nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.  

 

doc. Mgr. A. Pavel Mrkus 

děkan FUD  
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