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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY 
VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

ČÁST PRVNÍ 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 
Základní ustanovení 

(1) Volební řád Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (dále jen „Volební řád AS FROV JU") je vnitřním předpisem 
fakulty podle § 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 (dále jen „zákon o VŠ"). 

(2) Tento volební řád upravuje složení Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany 
vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále též jen „AS FROV JU"}, délku 
funkčního období členů AS FROV JU a podmínky volby jeho členů do AS FROV JU 
tajným hlasováním v listinné nebo v elektronické formě. 

(3) AS FROV JU je samosprávným zastupitelským orgánem Fakulty rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „FROV JU") podle zákona o VŠ a 
v souladu se Statutem FROV JU a vnitřními předpisy Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen „JU"). 

(4) Činnost AS FROV JU upravuje zákon o VŠ, Statuty JU a FROV JU. Průběh jednání AS 
FROV JU, včetně volby děkana FROV JU, upravuje Jednací řád Akademického senátu 
FROV JU. 
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Článek 2 
Složení AS FROV JU 

(1) AS FROV JU je složen z volených zástupců akademické obce FROV JU. 

(2) AS FROV JU má dvanáct členů, z nichž je osm zástupců akademických pracovníků (dále 

jen „komora akademických pracovníků") a čtyři zástupci studentů (dále jen „komora 

studentů"). 

(3) Členství v AS FROV JU je čestné, dobrovolné a nezastupitelné. Funkce člena AS FROV 

JU je neslučitelná s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, 

tajemníka fakulty, ředitele vysokoškolského ústavu a ředitele ústavu FROV JU. 

(4) V případě, že student zvolený do AS FROV JU, který úspěšně ukončí své studium na 
fakultě, je následně v průběhu svého funkčního období v AS FROV JU přijat do jiného 

bezprostředně navazujícího studijního programu na FROV JU, zůstává po opětovném 

zápise ke studiu členem AS FROV JU a jeho mandát nezaniká. Musí se však ke studiu 

zapsat ihned v následujícím semestru v řádném termínu. Do doby opětovného zápisu 

ke studiu takového studenta či v případě nesplnění podmínky opětovného zápisu ke 

studiu zastává funkci takového člena AS FROV JU zvolený náhradník dle pořadí 

v seznamu náhradníků. 

Článek 3 

Funkční období AS FROV JU 

(1) Funkční období AS FROV JU je tříleté, nedojde-li k zániku členství v AS FROV JU či 

rozpuštění celého AS FROV JU dříve. Členové akademické obce FROV JU mohou být do 

AS FROV JU voleni opakovaně. 

(2) Členství v AS FROV JU zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 

b) dnem doručení písemného prohlášení předsedovi AS FROV JU, jímž se člen AS 

FROV JU vzdává členství v AS FROV JU, 

c) společně se zánikem členství v akademické obci FROV JU, resp. v té její části, za 

kterou byl člen AS FROV JU zvolen, s výjimkou případů podle čl. 2 odst. 4, 

d) rozpuštěním AS FROV JU, 

e) jestliže AS FROV JU svého člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu neúčasti na 

nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních AS FROV JU a nečinnosti v AS FROV JU 

v období delším než 1 rok. 

(3) Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v AS FROV JU, nastupuje na 

jeho místo náhradník podle počtu získaných hlasů a při zachování proporcí zastoupení 

akademických pracovníků a studentů. 

(4) Dojde-li k rozpuštění AS FROV JU, vyhlásí děkan FROV JU nejpozději do 30 dní od dne 

rozpuštění AS FROV JU nové volby. 
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ČÁST DRUHÁ 
VOLBY DO AS FROV JU 

Článek 4 
Vyhlášení voleb do AS FROV JU 

(1) Volby do AS FROV JU vyhlašuje děkan fakulty svým rozhodnutím, a to nejpozději třicet 
dnů před skončením funkčního období stávajícího AS FROV JU, není-li v tomto 
Volebním řádu AS FROV JU stanoveno jinak. V tomto rozhodnutí je mimo jiného 
uveden i harmonogram voleb a volební místa. 

(2) Volby mohou probíhat v listinné podobě nebo pomocí elektronické volební aplikace. 

(3) Harmonogram voleb je sestaven tak, aby I.} volby probíhaly nejméně tři po sobě 
následující dny, kdy se koná výuka, a zároveň aby li.} každý den bylo možno hlasovat 
nejméně čtyři hodiny, 111.) v jednom z volebních dnů probíhala výuka alespoň části 
studentů kombinovaných forem studia v bakalářském a/nebo magisterském stupni 
studia a IV.) volby konané v listinné podobě probíhaly minimálně jeden den ve 
Vodňanech a dva dny v českých Budějovicích. 

(4) Volby mohou být rovněž členěny na volební obvody, dle místa součásti FROV JU. 
V rozhodnutí děkana o vyhlášení voleb do AS FROV JU pak musí být v tomto případě 
zajištěna pravidla k tomu, aby nemohlo docházet k opakované volbě, a vedle hlavní 
volební komise byly stanoveny i dílčí volební komise. Volební lístky a seznamy 
kandidátů v elektronické volební aplikaci (viz dále) jsou pro všechny volební obvody 
shodné. 

(S) Vyhlášení voleb do AS FROV JU se zveřejňuje na úřední desce na webových stránkách 
FROV JU a dále pomocí informačního e-mailu obsahujícího informace o harmonogramu 
voleb a volebních místech všem členům akademické obce FROV JU, který rozešle děkan 
fakulty nebo jím pověřený zástupce. 

Článek 5 
Volební komise pro volby do AS FROV JU 

(1) Pro potřeby organizace a řízení voleb do AS FROV JU zřizuje děkan FROV JU na základě 
Opatření děkana o vyhlášení voleb do AS FROV JU hlavní volební komisi a v případě 
členění voleb do volebních obvodů i dílčí volební komisi. Obě komise musí být 
genderově vyvážené. Předseda, místopředseda a řadoví členové hlavní (případně dílčí) 
volební komise jsou navrženi stávajícím akademickým senátem z řad pracovníků a 
studentů FROV JU a jmenováni děkanem FROV JU. 

(2) Hlavní volební komise má minimálně pět členů. Členové hlavní volební komise jsou 
z různých součástí fakulty. V čele hlavní volební komise stojí předseda, který 
metodicky řídí ostatní členy volební komise a dílčí volební komisi, která má minimálně 
tři členy. Jmenované osoby mohou být současně členem dílčí i hlavní volební komise. 

(3) Hlavní volební komise organizuje volby a zodpovídá za jejich řádný průběh. V případě 
konání voleb listinnou formou musí být na místě, kde se koná hlasování, po celou dobu 
přítomni nejméně dva členové hlavní či dílčí volební komise. 
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(4) Členství v hlavní nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS FROV 
JU. 

(S) Členstvím v hlavní nebo dílčí volební komisi vzniká nárok na mimořádnou odměnu. 

Článek 6 
Seznamy voličů do AS FROV JU 

(1) Seznamy voličů zajistí hlavní volební komise. Právo volit má každý člen akademické 
obce FROV JU. 

(2) Každý člen akademické obce FROV JU může v dané volbě do AS FROV JU volit pouze 
jednou. 

Článek 7 
Kandidáti do AS FROV JU 

(1) Kandidáty do AS FROV JU může navrhnout každý člen akademické obce FROV JU, a to 
písemně na předepsaném formuláři, který předá členům hlavní nebo dílčí volební 

komise, nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem konání voleb. Navržení 
sebe sama není možné. 

(2) Po písemném potvrzení souhlasu navržených s kandidaturou zveřejní hlavní volební 
komise seznam kandidátů do AS FROV JU členěný po komorách na úřední desce na 
webových stránkách FROV JU, a to nejpozději tři pracovní dny před prvním dnem 
konání voleb do AS FROV JU. 

(3) Navržený kandidát do AS FROV JU, může-li kandidovat do obou komor, smí kandidovat 
pouze do jedné z nich podle svého rozhodnutí. 

(4) Kandidáti mohou vést za své zvolení kampaň, a to maximálně do dne předcházejícího 
prvnímu dnu voleb. Způsob vedení kampaně nesmí být v rozporu s Etickým kodexem 
JU, obecnými právními předpisy a dobrými mravy. 

Článek 8 
Průběh voleb do AS FROV JU s hlasováním v listinné formě 

(1) Hlavní volební komise zajistí pro zdárný průběh voleb prostřednictvím děkanátu FROV 
JU vytištění dvou typů hlasovacích lístků. Na jednom je seznam kandidátů do komory 
akademických pracovníků AS FROV JU, na druhém je seznam kandidátů do komory 

studentů AS FROV JU. Na lístku je rovněž uveden celkový počet volených zástupců 
jednotlivých komor AS FROV JU a způsob úpravy hlasovacího lístku. 

(2) Údaje na hlasovacím lístku musejí být uvedeny tak, aby osoby kandidátů do AS FROV 
JU byly jednoznačně identifikovány. 

(3) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 
úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

(4) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise předložením 

platného občanského průkazu nebo cestovního pasu. Po ověření totožnosti a označení 
v seznamech voličů je voliči vydán hlasovací lístek dle toho, do jaké komory AS FROV 
JU bude volit. Studenti FROV JU volí pouze členy do komory studentů AS FROV JU, 
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akademičtí pracovníci volí pouze členy do komory akademických pracovníků AS FROV 
JU. Pokud je akademický pracovník i studentem FROV JU, vybere si, do které komory 
AS FROV JU chce volit a podle toho obdrží i hlasovací lístek. 

(5) Volič se odebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku. Zde hlasovací 
lístek upraví a poté jej před zraky přítomných členů hlavní či dílčí volební komise vhodí 

do zapečetěné volební schránky. V případě volby do komory akademických 
pracovníků je hlasovací lístek upraven označením maximálně osmi kandidátů, 

v případě volby do komory studentů je hlasovací lístek upraven označením maximálně 
čtyř kandidátů. 

(6) Voliči hlasují na základě svého nejlepšího svědomí a svobodného názoru. 

(7) Po každém dnu voleb hlavní i dílčí volební komise uschová v uzamčeném prostoru 

zapečetěnou volební schránku až do doby skončení voleb. 

(8) Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným označením, je neplatný. 

Článek 9 

Průběh voleb do AS FROV JU s hlasováním v elektronické formě 

(1) Při volbách do AS FROV JU lze hlasování uskutečnit v elektronické formě. O uplatnění 
této formy hlasování může rozhodnout 
a) AS FROV JU ve vztahu k řádným či doplňovacím volbám, 
b) děkan ve vztahu k opakovaným volbám, 

c) děkan ve všech případech, kdy funkční období stávajícího AS FROV JU již skončilo. 
(2) Studenti FROV JU mohou volit pouze členy do komory studentů AS FROV JU, 

akademičtí pracovníci pouze členy do komory akademických pracovníků AS FROV JU. 
(3) Pokud je akademický pracovník i studentem FROV JU, musí se rozhodnout, zda bude 

volit jako student FROV JU nebo jako zaměstnanec FROV JU. Pokud nesdělí předsedovi 
hlavní volební komise své zařazení nejpozději sedm pracovních dnů před prvním dnem 

konání voleb, bude automaticky zařazen jako student. 
(4) Technickým zajištěním hlasování v elektronické formě je pověřeno Centrum 

informačních technologií JU (dále jen „CIT"). 
(5) Volební seznamy v elektronické formě připraví CIT na základě výzvy předsedy hlavní 

volební komise pro volby do AS FROV JU v souladu s výše uvedenými pravidly jeden 
týden před zahájením voleb. Hlavní volební komise zajistí jejich kontrolu a předá jejich 
konečnou verzi CIT alespoň tři pracovní dny před zahájením elektronického hlasování. 

(6) Hlavní volební komise předá CIT v elektronické formě tři pracovní dny před zahájením 
elektronického hlasování seznam kandidátů do komory akademických pracovníků AS 

FROV JU a seznam kandidátů do komory studentů AS FROV JU. 
(7) Elektronické hlasování probíhá ve webovém rozhraní prostřednictvím volební aplikace 

(dále jen „hlasovací systém"). Volič prokáže svoji totožnost přihlášením do hlasovacího 
systému prostřednictvím autentizační služby univerzity (IDM). Podrobnější návod 

obsahuje sám hlasovací systém ve formě nápovědy. 
(8) V průběhu hlasování v elektronické formě jsou případné dotazy voličů zasílány 

v elektronické formě předsedovi hlavní volební komise, jehož e-mailová adresa bude 

v takovém případě uvedena ve Vyhlášení voleb. 
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(9) Po provedení hlasování je volič neprodleně informován o započtení svého hlasu jak 
přímo v hlasovacím systému, tak i e-mailem vygenerovaným hlasovacím systémem, 
který je mu zaslán do jeho osobní e-mailové schránky. Hlasovací systém bude nastaven 

tak, aby hlasování bylo tajné a každý člen akademické obce mohl hlasovat pouze 
jednou. 

(10} Zaměstnanec CIT zašle ve lhůtě jednoho pracovního dne po skončení elektronických 
voleb výsledky voleb v elektronické formě předsedovi hlavní volební komise pro volby 
do AS FROV JU. Ten sestaví protokol a zašle jej ostatním členům komise ke schválení 
opět v elektronické formě. 

Článek 10 
Výsledky voleb do AS FROV JU 

(1) Sčítání hlasů pro volby konané v listinné formě musí probíhat za přítomnosti 

nadpoloviční většiny členů hlavní volební komise. Před otevřením volební schránky 
přítomní členové hlavní volební komise ověří, že pečeť na schránce je neporušená. 
V případě voleb s hlasováním v elektronické formě je sčítání hlasů zajištěno 

v hlasovacím systému. 

{2} Zvoleno je vždy těch osm z navržených akademických pracovníků a ti čtyři 

z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na místech 
rozhodných pro zvolení kandidáta do AS FROV JU k rovnosti hlasů, určí to, kdo je 
zvolen, los. Losování provede hlavní volební komise. 

(3) Protokol o průběhu voleb a výsledcích voleb, a v případě voleb s hlasováním v listinné 
formě i odevzdané hlasovací lístky, předá předseda hlavní volební komise nebo jím 
pověřený člen hlavní volební komise bezodkladně předsedovi nově zvoleného AS 
FROV JU na jeho ustavující schůzi. 

(4) Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně po jejich zjištění na úřední desce a na 
webových stránkách FROV JU, nejdéle pak následující den po skončení posledního dne 
hlasování. 

(S) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost hlavní volební 
komisi, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. 
Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody stížnosti. Hlavní volební 
komise posoudí oprávněnost stížnosti do deseti dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. 
Při projednávání stížnosti hlavní volební komisí musí být přítomen stěžovatel, pokud 

se tohoto svého práva prokazatelným způsobem nevzdá. Pokud by vznikly na jeho 
straně překážky účasti, které by znemožnily dodržení uvedených termínů, obejde se 

projednávání stížnosti bez účasti stěžovatele. V komisi se o výsledku posouzení 
stížnosti hlasuje tajně a rozhoduje prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů se 
hlasování opakuje. Jestliže i při opakovaném hlasování dojde k rovnosti hlasů, 

rozhodne o výsledku předseda hlavní volební komise. Text stížnosti a rozhodnutí o 

stížnosti se zdůvodněním musí být zveřejněny na úřední desce na webových stránkách 
FROV JU. Rozhodnutí volební komise je konečné. 

(6) V případě zjištění závažného porušení průběhu voleb může hlavní volební komise 
prohlásit volby za neplatné (viz článek 12). 
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(7) Skutečnost, že kandidáti do AS FROV JU byli platně zvoleni, vyhlásí předseda hlavní 
volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním ustavujícím 
zasedání nově zvoleného AS FROV JU, které svolá nejdříve patnáct dnů a nejpozději 
třicet dnů po zveřejnění výsledků voleb. Zvoleným členům předá předseda hlavní 
volební komise písemná osvědčení o zvolení do AS FROV JU. 

Článek 11 
Náhradníci AS FROV JU 

(1) Kandidáti do AS FROV JU, kteří nebyli zvoleni, jsou zapsáni do seznamu náhradníků ve 
své komoře, a to v pořadí podle počtu hlasů. Kandidáti se stejným počtem hlasů mají 
stejné pořadí. Seznam náhradníků je uložen v dokumentaci AS FROV JU. 

(2) Každý se může vzdát postavení náhradníka, a to písemně k rukám předsedy AS FROV 
JU. 

(3) Člen akademické obce FROV JU pozbude postavení náhradníka s koncem funkčního 
období AS FROV JU, do něhož kandidoval. 

(4) V případě ukončení či zániku mandátu člena AS FROV JU v průběhu funkčního období 
nastupuje na jeho místo náhradník pro příslušnou komoru, a to dle pořadí v seznamu 
náhradníků. V případě rovnosti pořadí u více náhradníků rozhoduje o místu 
náhradníka los. Losování řídí předseda AS FROV JU. Náhradník je za člena senátu 
jmenován tak, aby na nejbližším jednání AS FROV JU následujícím po zániku členství 
osoby, kterou nahrazuje, již mohl zastávat svoji funkci. 

(5) Náhradníci pro studentskou komoru AS FROV JU, kteří zastávali jen po část funkčního 
období AS FROV JU členství v tomto orgánu dle článku 2 odst. 4) Volebního řádu AS 
FROV JU, se po návratu člena AS FROV JU vrací na původní místo náhradníka dle 
výsledků voleb. O jejich dalším případném působení jako člena AS FROV se rozhoduje 
v souladu s odst. 4 tohoto článku Volebního řádu AS FROV JU. 

Článek 12 
Opakování voleb do AS FROV JU 

(1) Opakované volby vyhlašuje, na základě výsledku šetření hlavní volební komise o 
stížnosti proti přípravě, průběhu či výsledkům voleb, děkan FROV JU. 

(2) Volby se opakují, došlo-li k pochybením, která mohla ovlivnit výsledky voleb, a volby 
jsou tak prohlášeny za neplatné. 

(3) O prohlášení voleb do AS FROV JU za neplatné se usnáší hlavní volební komise. Volby 
jsou prohlášeny za neplatné, vysloví-li se pro neplatnost voleb nejméně tři pětiny členů 
hlavní volební komise. 

(4) O neplatnosti voleb je možné hlasovat nejpozději do čtrnácti dnů po skončení voleb. 

Článek 13 

Doplňovací volby do AS FROV JU 

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena AS FROV JU není 
náhradník nebo se všichni náhradníci svého postavení vzdali dle čl. 11 odst. 2. 
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(2) Doplňovací volby se nevyhlásí, pokud bylo místo v AS FROV JU uvolněno v posledních 
třech měsících funkčního období AS FROV JU a není-li porušeno ustanovení§ 26 odst. 
1 zákona o VŠ. 

(3) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách do AS FROV JU v článcích 
4 až 12 tohoto Volebního řádu AS FROV JU. 

(4) Mandát členů AS FROV JU zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním 
obdobím AS FROV JU, do něhož byli zvoleni. 

ČÁST TŘETÍ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 14 

(1) Dnem nabytí účinnosti tohoto Volebního řádu AS FROV JU se ruší Volební řád 
Akademického senátu Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích registrovaný rektorátem JU dne 8. června 2017 pod č. j. 01/0357 /17. 

(2) Tento Volební řád AS FROV JU byl schválen v kolegiu děkana FROV JU dne 11.1.2021 
a podle§ 27 odst. 1 písm. b) zákona o VŠ byl schválen AS FROV JU dne 29.1.2021 a 
Akademickým senátem JU dne 23.3.2021. 

(3) Tento Volební řád AS FROV JU nabývá účinnosti dnem registrace Rektorátem JU. 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.O. 
děkan fakulty 
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