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UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové
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 (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto
Volebním řádu Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové jako jejím
vnitřním předpisu:

Část I.
Základní ustanovení

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.
3.
4.

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „senát“) je samosprávným
zastupitelským orgánem Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „fakulta“) ve smyslu
§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
Postavení senátu a jeho složení upravuje především zákon o vysokých školách a Statut
Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Počet funkčních období člena senátu není omezen.
Funkční období členů senátu je tříleté pro akademické pracovníky a dvouleté pro studenty.
Čl. 2
Obecná ustanovení o volbách do senátu

1.
2.
3.

4.

Volby do senátu se řídí tímto Volebním řádem Akademického senátu Lékařské fakulty
v Hradci Králové.
Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.
Pro účely voleb se členové senátu dělí do dvou částí. Do první části se začleňují akademičtí
pracovníci (dále jen „akademická část“), do druhé části se začleňují studenti (dále jen
„studentská část“).
Akademičtí pracovníci fakulty jsou akademičtí pracovníci univerzity, kteří jsou zařazeni na
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5.

fakultě a vykonávají zde v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak
pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Každý akademický pracovník fakulty má právo volit a být
volen do akademické části senátu. Překážku vzniku členství v senátu upravuje čl. 19.
Každý student fakulty má právo volit a být volen do studentské části senátu.
Čl. 3
Vyhlášení voleb

1.

2.

3.
4.

Volby do příslušné části senátu se konají nejpozději dva měsíce před uplynutím funkčního
období členů příslušné části senátu. Volby vyhlásí usnesením senát. Neučiní-li tak, vyhlásí
volby děkan.
Pokud ve stejném roce dochází k souběhu voleb do akademické i studentské části senátu,
mohou být, z důvodu provozních nebo studijních, volby do uvedených částí senátu časově
vůči sobě až o měsíc posunuty.
V usnesení o vyhlášení voleb se stanovují termíny jednotlivých kol a místa jejich konání.
Usnesení o vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňují ve veřejné části internetových stránek
fakulty.
Čl. 4
Volební komise

1.

2.
3.
4.

Volby připravují, organizují a stížnosti vyřizují příslušné volební komise (dále jen „volební
komise“), a to volební komise pro volby do akademické části senátu (čl. 7) a volební komise
pro volby do studentské části senátu (čl. 13).
První zasedání volební komise organizuje předsednictvo senátu. Další průběh voleb organizuje
volební komise.
Volební komise na svém prvním zasedání zvolí předsedu, místopředsedu a jednoho mluvčího.
Mluvčí zabezpečuje informování akademické obce fakulty o průběhu a výsledcích voleb.
Sekretářem volební komise je obvykle sekretář senátu, který zabezpečuje administrativní
činnost volební komise.
Čl. 5
Průběh voleb

1.

2.
3.

Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví senát tak, aby šlo o jeden nebo více
dní, kdy se na fakultě koná výuka. Volby probíhají v pracovní dny zpravidla v době
od 8.00 do 15.00 hodin ve více budovách fakulty. Volební místnosti musí být viditelně
označeny.
Údaje podle odstavce 1 se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.
V případě vícedenního konání voleb jsou schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků
po ukončení prvního dne voleb zapečetěny a uloženy na zabezpečené místo. Odpečetění
schránek pro odevzdávání hlasovacích lístků probíhá před pokračováním voleb v dalším
volebním dni. Zapečetění, transport, uložení a odpečetění schránek pro odevzdávání
hlasovacích lístků probíhá za přítomnosti alespoň tří členů volební komise.
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4.

5.

Při vlastní volbě volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise (průkazem
akademického pracovníka, průkazem studenta či jiným dokladem). Účast stvrdí volič svým
podpisem v seznamu voličů.
Každý volič může hlasovat pouze jednou.

Část II.
Volby do akademické části senátu

Čl. 6
Obecná ustanovení
1.
2.
3.

Do akademické části senátu se volí 24 zástupců akademické obce z řad akademických
pracovníků.
Volby do akademické části senátu jsou dvoukolové.
Volby mohou probíhat souběžně ve více budovách fakulty. Pro toto uspořádání voleb je
podmínkou vytvoření seznamu oprávněných voličů pro každé volební místo. Jméno
oprávněného voliče bude uvedeno v seznamech pouze jedenkrát. Volič může požádat volební
komisi o změnu volebního místa, nejpozději však do 12 hodin dne předcházejícímu prvnímu
dnu voleb.
Čl. 7
Volební komise pro volby do akademické části senátu

1.

2.

3.

Volební komise pro volby do akademické části senátu se skládá ze zástupců akademické
části akademické obce fakulty. Předsednictvo senátu informuje vedoucí pracovišť (ústavů,
klinik a kateder) o vyhlášení voleb a vyzve vedoucí pracovišť o navrhnutí zástupců pracovišť
na členy volební komise. Jména zástupců oznámí předsednictvu senátu vedoucí pracovišť
do jednoho týdne po obdržení informace předsednictva senátu o vyhlášení voleb.
Členy volební komise jsou všichni zástupci delegovaní vedoucími pracovišť. Volební komise
je alespoň dvacetičlenná. V případě, že volební komise má méně než dvacet členů,
předsednictvo senátu vyzve vedoucí pracovišť k doplnění delegace zástupců pracovišť.
Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou na člena akademické části
senátu ve druhém kole voleb.
Čl. 8
Seznamy, kandidáti, kandidátní listiny

1.

2.

Volební komise obdrží z děkanátu fakulty nejpozději deset dní před konáním prvního kola
voleb jmenný seznam všech akademických pracovníků, a sestaví z nich kandidátní listinu
prvního kola voleb (dále jen „kandidátní listina“) a listinu oprávněných voličů (dále jen
„seznam voličů").
Na seznam akademických pracovníků jsou zařazeni i studenti doktorského studijního
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3.

4.

5.

programu, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky fakulty a kteří požádají
do stanoveného termínu o zařazení na listinu oprávněných voličů a na kandidátní listinu
do akademické části senátu. Tím se vzdají práva volit a být voleni ve volbách do studentské
části senátu konaných ve stejném akademickém roce jako volby do akademické části senátu.
V případě vzniku pracovního poměru akademického pracovníka po lhůtě dle odstavce 1,
budou seznamy voličů doplněny na zvláštním listě, který bude k dispozici ve volebních
místnostech. Kandidátní listina bude doplněna pouze v případě souhlasu dotčeného
pracovníka.
Na kandidátní listině jsou uvedeni všichni členové akademické části akademické obce, pokud
nepožádají písemně nebo elektronicky předsedu volební komise o vyškrtnutí z kandidátní
listiny k datu uzávěrky seznamu akademických pracovníků dle odstavce 1. Na kandidátní
listině je vždy uvedeno pořadové číslo, jméno kandidáta a jeho pracoviště.
Volební komise doručí nejpozději pět dní před konáním prvního kola voleb každému
pracovišti kandidátní listinu prvního kola voleb a současně každému členu akademické části
akademické obce hlasovací lístek pro první kolo voleb.
Čl. 9
První kolo voleb do akademické části senátu

1.

2.

Volbu provede volič tak, že na hlasovací lístek napíše nejvýše 24 osob z kandidátní listiny.
Na hlasovací lístek napíše pořadové číslo kandidáta a vedle čitelně jeho jméno. Volební lístek
vloží do schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků.
Výsledkem prvního kola voleb v akademické části je seznam kandidátů do senátu, řazený
sestupně podle počtu obdržených hlasů.
Čl. 10
Kandidátní listina pro druhé kolo voleb do akademické části senátu

1.

2.
3.

Pro druhé kolo voleb vytvoří volební komise kandidátní listinu ze všech kandidátů, kteří
získali stejný nebo vyšší počet hlasů jako kandidát na 48. místě tohoto seznamu. Tyto
kandidáty požádá, aby ve lhůtě, kterou jim stanoví, projevili písemný souhlas s kandidaturou
ve druhém kole a vyjádřili se, zda v případě zvolení mohou plnit všechny povinnosti člena
senátu.
Pokud neexistuje rozdíl v počtu obdržených hlasů mezi osobou na 48. místě a další osobou
(osobami), zahrnou se do seznamu kandidátů pro druhé kolo voleb všechny tyto osoby.
Odmítne-li osoba zařazená do seznamu kandidátů kandidovat ve druhém kole voleb, je
vyškrtnuta z kandidátní listiny a na její místo postupuje další kandidát (či kandidáti)
následující podle počtu získaných hlasů.
Čl. 11
Druhé kolo voleb do akademické části senátu

1.
2.

Druhé kolo voleb se koná do 14 dnů po ukončení prvního kola voleb.
Volební komise zašle každému pracovišti fakulty kandidátní listinu pro druhé kolo voleb

4

Volební řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy

do akademické části senátu. Současně každý akademický pracovník z akademické obce
fakulty obdrží hlasovací lístek pro druhé kolo voleb.
3. Volbu provede volič způsobem dle čl. 9 odst. 1.
4. Členy akademické části senátu se stávají ti akademičtí pracovníci, kteří ve druhém kole voleb
zaujali 1. až 24. místo podle počtu získaných hlasů. Pokud kandidáti na posledním
postupovém místě získali stejný počet hlasů, rozhoduje o členství v senátu los. Losování
provádí volební komise.
5. V případě, že jsou kandidáti zvoleni do akademické části senátu za trvání jejich dosavadního
mandátu za studentskou část senátu, zaniká dosavadní mandát vznikem nového mandátu.

Část III.
Volby do studentské části senátu

Čl. 12
Obecná ustanovení
1.

2.

3.
4.
5.

Do studentské části senátu se volí 12 zástupců akademické obce fakulty z řad studentů v pěti
volebních skupinách. Tyto skupiny tvoří:
a) studenti studijního programu Všeobecné lékařství,
b) studenti studijního programu Zubní lékařství,
c) studenti studijních programů General Medicine a Dentistry uskutečňovaných
v anglickém jazyce,
d) studenti bakalářských studijních programů,
e) studenti doktorských studijních programů.
Do studentské části senátu se volí:
 ve volební skupině a) 6 členů senátu a 6 náhradníků,
 ve volební skupině b) 2 členové senátu a 2 náhradníci,
 ve volební skupině c) 2 členové senátu a 2 náhradníci,
 ve volební skupině d) 1 člen senátu a 2 náhradníci,
 ve volební skupině e) 1 člen senátu a 2 náhradníci.
Voliči každé volební skupiny volí kandidáty pouze z vlastní skupiny.
Volby do studentské části senátu jsou jednokolové.
Volby uskutečňované v jednotlivých volebních skupinách, ale i v rámci jednoho studijního
programu dle odstavce 1, nemusí probíhat v jeden den, ale musí se uskutečnit v rozmezí
maximálně jednoho týdne.
Čl. 13
Volební komise pro volby do studentské části senátu

1.
2.
3.

Volební komise se skládá ze zástupců studentů akademické obce fakulty.
Členy volební komise navrhují studenti prostřednictvím předsednictva senátu.
Volební komisi schvaluje senát, a to tak, aby v ní byl nejméně jeden zástupce každé volební
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skupiny. Volební komise je alespoň desetičlenná. Členství ve volební komisi je neslučitelné s
kandidaturou na člena studentské části senátu.
4. Volební komise obdrží z děkanátu fakulty seznamy studentů v jednotlivých volebních
skupinách. Tyto listiny představují seznamy oprávněných voličů ve studentské části
akademické obce fakulty. Studenti doktorského studijního programu, kteří jsou zároveň
akademickými pracovníky fakulty, mohou do stanoveného termínu požádat o zařazení
na listinu oprávněných voličů a na kandidátní listinu do akademické části senátu. Tím se
vzdají práva volit a být voleni ve volbách do studentské části senátu konaných ve stejném
akademickém roce jako volby do akademické části senátu.
Čl. 14
Kandidáti
1.
2.

3.

Volební komise vyzve v termínu určeném senátem členy studentské části akademické obce
fakulty v jednotlivých volebních skupinách, aby jí předložili návrhy kandidátů.
Návrhy kandidátů jsou předkládány písemně a musí obsahovat:
a) jméno kandidáta,
b) volební skupinu ve smyslu čl. 12 odst. 1,
c) ročník studia kandidáta,
d) souhlas kandidáta s kandidaturou.
Návrhy kandidátů mohou členové studentské části akademické obce fakulty předkládat
nejpozději pět dnů před prvním dnem voleb sekretáři senátu.
Čl. 15
Kandidátní listiny

1.

2.

Volební komise sestaví na základě předložených návrhů kandidátní listiny za jednotlivé
volební skupiny. Kandidátní listiny všech kandidátů rozdělených podle volebních skupin
zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty.
Kandidátní listiny musí obsahovat nejméně dvanáct kandidátů za volební skupinu dle čl. 12
odst. 1 písm. a) a čtyři kandidáty za každou volební skupinu dle čl. 12 odst. 1 písm. b), c),
d), e). V případě, že kandidátní listiny požadovaný počet kandidátů neobsahují, rozhodne o
dalším postupu volební komise.
Čl. 16
Průběh voleb do studentské části senátu

1.
2.
3.

4.

Volby mohou být vícedenní a probíhají ve více budovách fakulty.
Každý oprávněný volič obdrží od volební komise hlasovací lístek pro svou volební skupinu.
Volbu provede volič tak, že na hlasovacím lístku označí jméno ze seznamu kandidátů
maximálně v počtu odpovídajícím limitu pro danou volební skupinu a vhodí hlasovací
lístek do schránky pro odevzdávání hlasovacích lístků.
Členem studentské části senátu se stává kandidát nebo kandidáti, kteří se ve volbách umístili
v pořadí dle počtu hlasů sestupně do místa stanoveného čl. 12 odst. 3. V případě rovnosti
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5.

hlasů rozhodne los. Losování provádí volební komise.
V případě, že jsou kandidáti zvoleni do studentské části senátu za trvání jejich dosavadního
mandátu za akademickou část senátu, zaniká dosavadní mandát vznikem nového mandátu.

Část IV.
Společná ustanovení

Čl. 17
Výsledky voleb
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Po ukončení hlasování vyhodnotí volební komise výsledky voleb.
Příslušná volební komise vyřadí neplatné hlasovací lístky, spočítá odevzdané hlasy
za přítomnosti nejméně tří členů volební komise a sestaví pořadí kandidátů do senátu
sestupně podle počtu obdržených hlasů.
Za neplatný hlasovací lístek do akademické části senátu se považuje:
a) hlasovací lístek, na kterém nebyl uveden jednoznačně ani jeden kandidát,
b) hlasovací lístek, na kterém nebyla vyznačena různá jména nejvýše 24 kandidátů,
Za neplatný hlasovací lístek do studentské části senátu se považuje:
a) hlasovací lístek, na kterém nebyl označen ani jeden kandidát,
b) hlasovací lístek s více označenými kandidáty, než je pro danou volební skupinu
stanoveno,
c) hlasovací lístek, který bude obsahovat nejméně jedno jméno osoby, neuvedené na
kandidátní listině pro danou volební skupinu.
Vyhodnocení výsledků voleb a jejich zveřejnění ve veřejné části internetových stránek
fakulty provede příslušná volební komise nejpozději v den následující po posledním dni
voleb; v případě losování podle čl. 11 odst. 4 a čl. 16 odst. 4 zveřejní také výsledek losování.
Příslušná volební komise zpracuje protokol o výsledcích voleb. Protokol podepisuje
předseda, místopředseda a mluvčí volební komise.
Protokol, který volební komise předá děkanovi fakulty a předsedovi senátu, obsahuje:
a) údaje o počtu oprávněných voličů,
b) údaje o volební účasti akademických pracovníků v prvním a druhém kole voleb / údaje
o volební účasti studentů,
c) seznam kandidátů do akademické části senátu vzešlý z prvního kola voleb včetně počtu
získaných hlasů,
d) počet a jména těch, kteří odmítli kandidovat ve druhém kole voleb do akademické části
senátu,
e) výsledné pořadí všech kandidátů z řad akademických pracovníků / výsledné pořadí všech
kandidátů z řad studentů ve všech volebních skupinách; tato listina bude podkladem
pro doplňování členů senátu z řad náhradníků v případě, že taková potřeba nastane;
doplňování se pak řídí ustanovením čl. 21 a 22,
f) počet neplatných hlasovacích lístků,
g) konečný seznam zvolených členů senátu z řad akademických pracovníků / konečný
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8.

9.

seznam zvolených členů senátu z řad studentů,
h) jména členů volební komise.
Volební komise zajistí, aby údaje uvedené v odstavci 7 písm. a), b), e), f), g), h) byly
zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty. Výsledky voleb do akademické
části senátu mohou být zveřejněny společně s výsledky voleb do studentské části senátu.
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může volič podat stížnost volební komisi,
a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná
a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů ode dne,
kdy obdržela stížnost.
Čl. 18
Opakování voleb

1.
2.
3.

Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud
jde o osoby zvolené za členy senátu.
O opakování voleb rozhoduje volební komise.
Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
Čl. 19
Překážka vzniku členství v senátu

Výkon funkce rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele
vysokoškolského ústavu jsou překážkou vzniku členství; přijetí funkce má za následek zánik
členství v senátu.
Čl. 20
Zánik členství v senátu
1.

2.
3.

Členství v senátu zaniká
a) uplynutím funkčního období, nebo
b) před uplynutím funkčního období
1. společně se zánikem členství v akademické nebo studentské části senátu, ve které byl
zvolen, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity nebo fakulty jinak,
2. dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává členství v senátu,
předsedovi senátu,
3. jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené
neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.
Jestliže členství v senátu zanikne dle odstavce 1 písm. b), nastupuje do senátu na zbytek
funkčního období náhradník.
Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle
§ 27 zákona o vysokých školách.
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Čl. 21
Náhradníci
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období náhradníky, v akademické
části senátu v pořadí podle počtu získaných hlasů a u studentské části senátu v pořadí podle
počtu získaných hlasů do počtu stanoveného čl. 12 odst. 3.
Pokud dojde v průběhu funkčního období k zániku mandátu člena senátu, předsednictvo senátu
povolá náhradníka v pořadí, ve kterém se umístil při volbách. Při zániku mandátu člena
studentské části senátu je povolán náhradník z volební skupiny, ze které byl člen, jehož mandát
zanikl. Při rovnosti hlasů se pořadí určí losem. Losování provádí volební komise.
Způsobem dle odstavce 2 lze nahradit v akademické části senátu nejvýše třetinu osob, jinak je
nutno vypsat nové volby.
Náhradník může bez zbytečného odkladu své povolání odmítnout.
Každý se může vzdát svého postavení náhradníka písemným prohlášením doručeným
předsedovi senátu.
Odmítnutím povolání náhradníkem podle odstavce 4 nebo vzdáním se postavení náhradníka
podle odstavce 5 je náhradník vyřazen z listiny s výsledným pořadím kandidátů z řad
akademických pracovníků/studentů ze všech volebních skupin, která je podkladem
pro doplňování členů senátu z řad náhradníků podle čl. 17 odst. 7 písm. e).
Čl. 22
Doplňovací volby

1.
2.
3.
4.
5.

V případě, že na uvolněné místo člena senátu není náhradník nebo všichni náhradníci
povolání odmítli, vyhlásí předsednictvo do 30 dnů doplňovací volby.
Doplňovací volby se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních devíti
měsících funkčního období a jestliže se na tom usnese senát.
Nově zvolený člen senátu vykonává funkci do konce funkčního období člena senátu, jehož
funkční období zaniklo.
Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky.

Část V.
Zrušovací a závěrečná ustanovení

Čl. 23
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové
v části I. Volební řád Akademického senátu Lékařské fakulty v Hradci Králové, schválený
Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. října 2008.
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Čl. 24
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tento řád byl schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Hradci Králové dne
29. května 2017.
Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. června 2017.
Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy
a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Lékařské fakulty v Hradci Králové

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy
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