VOLEBNÍ ŘÁD AS FAMU
Článek 1.
Úvodní ustanovení
1. Akademický senát FAMU (dále jen „senát" nebo „AS FAMU") je volen v přímých a tajných

volbách akademickou obcí Filmové a televizní fakulty, již tvoří akademičtí pracovníci a studenti
podle čl. 4 Statutu FAMU v souladu s § 26 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

2. AS FAMU se skládá ze zvolených zástupců akademické obce FAMU.
3. Funkce člena senátu je neslučitelná s funkcí děkana, proděkana, prorektora a rektora.
4. AS FAMU je tvořen pěti akademickými pracovníky a čtyřmi studenty. Funkční období členů

AS FAMU je tříleté.

Článek 2.
Volební řád akademické obce FAMU
1. AS FAMU vyhlašuje volby do senátu nejpozději 60 dnů před skončením funkčního období členů

senátu. Vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje na Úřední desce FAMU a ve veřejné části
internetových stránek FAMU.

2. Volby řídí tříčlenná volební komise tvořená členy akademické obce a jmenovaná senátem. Komise

volí svého předsedu. Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou.

3. Senát nejpozději 21 kalendářních dnů před volbami zveřejní kandidátku, sestavenou na základě

návrhů z akademické obce opatřených souhlasem kandidátů. Návrh může podat každý člen
akademické obce předsedovi AS FAMU.

4. Je-li student zároveň akademickým pracovníkem, může volit a být volen pouze do pedagogické

komory.
5. Senát ve zveřejnění voleb oznámí dobu trvání voleb a volební místnost. Volby trvají nejméně dva

po sobě následující pracovní dny, každý den nejméně pět hodin.

6. Seznamy členů akademické obce FAMU oprávněných volit vypracuje děkanát fakulty a nejpozději

1 kalendářní den před prvním dnem konání voleb je předá předsedovi volební komise
a předsedovi senátu.

7. Volby jsou tajné. Předseda volební komise odpovídá za jejich řádný průběh. Každý volič může

hlasovat pouze jednou a bez možnosti zastoupení voličů.

8. Volební komise před započetím hlasování provede kontrolu a zapečetění schránek určených pro

odevzdávání hlasovacích lístků a odpovídá za přípravu volební místnosti a urny, volebních lístků a
seznamů voličů. V době voleb jsou ve volební místnosti přítomni vždy nejméně dva členové
volební komise, kteří vydávají volební lístky proti podpisu na seznamech voličů. Ve volební
místnosti musí být umožněna úprava hlasovacího lístku tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.
Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise.
.

9. Na volebním lístku jsou uvedena jména všech kandidátů, způsob, jakým se označují volení

kandidáti a počty zvolitelných kandidátů za pedagogickou a studentskou část senátu.

10. Hlasovací lístek, na kterém hlasující člen akademické obce označil více kandidátů, než je

zvolitelný počet, je neplatný.

11. Volební komise bezprostředně po skončení voleb sečte hlasy a zpracuje ve dvou vyhotoveních

volební protokol podepsaný všemi členy komise, v němž je uvedeno pořadí zvolených kandidátů
a náhradníků.

12. Volby jsou rovné, přímé a tajné. K platnosti voleb se vyžaduje účast nejméně 25 % oprávněných

voličů.

13. Je-li při rovnosti hlasů zvolen větší počet kandidátů, než je počet míst, na která se volí, volba mezi

nimi se opakuje do 5 pracovních dnů. Zvolen je ten kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů.
K volební účasti se nepřihlíží.

14. Volební komise předá jedno vyhotovení volebního protokolu předsedovi AS FAMU k archivaci

a druhé vyhotovení volebního protokolu děkanovi FAMU, který neprodleně zajistí zveřejnění
výsledků voleb na úřední desce.

15. Akademický senát může rozhodnout o průběhu voleb v distanční podobě. Pokud se akademický

senát pro ni rozhodne, určí také její formu a průběh. Volební komise v takovém případě zajistí
i včasnou informovanost akademické obce FAMU o způsobu výběru kandidátů, a to nejpozději
7 kalendářních dnů před volbami. Článek 2 odst. 1–14 se použijí přiměřeně s výjimkou odst. 8.
Článek 3.
Ukončení členství v AS FAMU a doplnění AS FAMU náhradníkem

1. Členství v senátu zaniká z důvodu konce volebního období, odstoupení (formou písemného

vyjádření předsedovi senátu), ukončení pracovněprávního vztahu, ukončení studia nebo přerušení
studia. Člen senátu může být z funkce odvolán, jestliže se neúčastní 4 po sobě jdoucích zasedání
senátu. Na svém následujícím zasedání může senát rozhodnout o jeho odvolání. K přijetí
takového rozhodnutí je třeba souhlasu 2/3 všech členů senátu.

2. V případě ukončení mandátu některého z členů AS FAMU před vypršením jeho mandátu je počet

členů senátu doplněn kooptací náhradníka podle pořadí kandidátů z posledních voleb.

3. Náhradník se stává řádným členem AS FAMU dnem prvního zasedání senátu po svém povolání

předsedou AS FAMU a jeho funkční období končí dnem, kterým by uplynulo funkční období člena
senátu, kterého náhradník nahrazuje.

4. Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27

zákona o vysokých školách nebo nekoná vůbec. Děkan v takovém případě vyhlásí do 30 dnů nové
volby do AS FAMU.
Článek 4.
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Volební řád AS FAMU ze dne ……….
2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Filmové a televizní fakulty Akademie múzických

umění dne ………….. a nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem
AMU.

3. Volební řád AS FAMU projednal a schválil AS AMU dne: …………

MgA. Petr Prokop
předsedkyně AS FAMU

předseda AS AMU

děkan FAMU

