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Univerzita Karlova  
3. lékařská fakulta 
 

Volební řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
 

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
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), 
usnesl na tomto Volebním řádu Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 

jako jejím vnitřním předpisu: 
   

Část I. 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

Volby členů Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 
„senát“) a volbu kandidáta na děkana upravuje zákon o vysokých školách, Statut 
Univerzity Karlovy (dále jen „statut univerzity“) a Statut 3. lékařské fakulty (dále jen 
„statut fakulty“). Další podrobnosti upravuje tento Volební řád Akademického senátu  
3. lékařské fakulty (dále jen „volební řád senátu“). 
 

Část II 
Volební řád akademického senátu 

 
Čl. 2 

Vyhlášení voleb 
Volby nového senátu vyhlašuje stávající senát tak, aby se konaly nejpozději 25. den před 
koncem funkčního období stávajícího senátu. Volby musí být vyhlášeny nejpozději 45 
dnů před tímto datem. Vyhlášení voleb se zveřejní na úřední desce společně se jmény 
členů volební komise a uvedením pracovníka děkanátu, který je zapisovatelem volební 
komise. 
 

Čl. 3 
Volební komise 

1) Stávající senát zvolí šestičlennou volební komisi vždy pro každé nadcházející 
volby. Volební komise připravuje volby a dohlíží nad jejich průběhem. Tvoří ji tři 
akademičtí pracovníci fakulty a tři studenti. Navíc senát zvolí tři náhradníky z řad 
akademických pracovníků a tři náhradníky z řad studentů. 

 
2) Volební komise si zvolí ze svých členů svého předsedu. U komise pracuje 

zapisovatel, který je zaměstnancem děkanátu. 
 
3) Komise rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů se hlasování po rozpravě 

opakuje. Pokud i v opakovaném hlasování dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje los. 
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4) Náhradníci se účastní práce v komisi v případě, že zvolený člen komise se  
z jakéhokoli důvodu práce komise nemůže účastnit, a to podle abecedního pořadí 
jejich příjmení. O takové situaci vyrozumí příslušného náhradníka předseda komise. 
Paritní zastoupení studentů a akademických pracovníků v komisi musí být 
zachováno.  

 
Čl. 4 

Navrhování kandidátů 
1) Kandidátem na člena senátu může být pouze člen akademické obce fakulty 

(akademický pracovník nebo student). 
 
2) Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, 

proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu. 
 
3) Ode dne vyhlášení voleb může každý volič navrhovat kandidáty na členy senátu. 

Návrh kandidáta na člena senátu se předkládá vždy v písemné formě s uvedením 
jména a příjmení kandidáta a jeho pracoviště u zapisovatele volební komise. 
Navrhovat kandidáty je možné do pěti dnů před volbami. 

 
4) Volební komise je povinna se dotázat všech navržených kandidátů, zda se svou 

kandidaturou souhlasí. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas 
v listinné nebo elektronické podobě. 

 
5) Nejpozději dva dny před volbami volební komise sestaví z kandidátů, kteří souhlasili 

se svou kandidaturou, dvě kandidátky tak, aby na jedné byla uvedena jména 
kandidátů z řad studentů a na druhé jména kandidátů z řad akademických 
pracovníků. Jména kandidátů uvede komise v abecedním pořadí a opatří je 
pořadovými čísly. 

 
6) V případě, že některá z kandidátek podle odstavce 5 obsahuje méně než 16 jmen, 

volby se musí opakovat do 10 dnů. 
 

Čl. 5 
Volby senátu 

1) Místo a čas voleb jsou zveřejněny současně s vyhlášením voleb na úřední desce 
fakulty. Volby mohou trvat i více dní. Voličem je každý člen akademické obce fakulty. 

 
2) Volební komise zajistí volební místnosti, volební urny, seznam kandidátů a 

oprávněných voličů, hlasovací lístky a dále zajistí podmínky pro tajnou volbu. 
Kandidátky musí být viditelně vyvěšeny ve volební místnosti. 

 
3) Pro účely voleb se voliči rozdělí do dvou skupin (dále jen „skupiny voličů“), kterými 

jsou skupina studentů a skupina akademických pracovníků. V případě, že volič patří 
do obou skupin voličů, zvolí si tu skupinu voličů, ve které bude volit. Volič tak může 
volit jen v jedné skupině. 

 
4) Hlasovací lístky jsou dvou typů – volební lístek studentský a volební lístek 

akademických pracovníků. Hlasovací lístky musí být zřetelně barevně odlišeny. 
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5) Pro účely voleb se použijí dvě volební urny, každá pro volbu jedné skupiny voličů. 
Urny musí být zřetelně barevně odlišeny stejným způsobem, jako hlasovací lístky. 

 
6) Volební komise je povinna zjistit, zda je volič oprávněn volit, a je povinna označit v 

seznamu, že svého práva volit využil. Volič k tomuto předloží volební komisi doklad, 
ze kterého jeho oprávnění volit vyplývá. V případě pochybností požádá komise o 
předložení průkazu totožnosti. 

 
7) Volbu musí provést volič osobně a nesmí se dát zastoupit. 
 
8) Volič ze studentské skupiny voličů obdrží od volební komise studentský hlasovací 

lístek a zapíše na něj maximálně 16 jmen a kontrolních čísel kandidátů - studentů. 
Takto upravený hlasovací lístek pak vhodí do urny pro studentskou skupinu voličů. 

 
9) Volič ze skupiny akademických pracovníků obdrží od volební komise hlasovací 

lístek akademických pracovníků a zapíše na něj maximálně 16 jmen a kontrolních 
čísel kandidátů - akademických pracovníků. Takto upravený hlasovací lístek pak 
vhodí do urny pro voliče ze skupiny akademických pracovníků. 

 
10) Bezprostředně po skončení voleb komise vyhotoví protokol o výsledku voleb podle 

odstavce 11, který je doplněn počtem celkem odevzdaných hlasovacích lístků, 
počtem platných hlasovacích lístků, datem voleb, procentem účasti akademické obce 
fakulty ve volbách a podpisy členů volební komise. Předseda komise ho do dvou dnů 
předá děkanovi. 

 
11) Protokol o výsledku voleb má podobu seznamu, kde jsou kandidáti v každé skupině 

seřazeni sestupně podle počtu hlasů, které obdrželi ve volbách. Záznam obsahuje 
tyto části: 

 
a) seznam akademických pracovníků rozdělený do skupin pracovníků z klinických 

pracovišť a skupinu pracovníků teoretických oborů a preventivního lékařství, 
b) seznam studentů rozdělený do skupin studentů studujících bakalářský studijní 

program, studujících magisterský studijní program v českém jazyce, studujících 
magisterský studijní program v anglickém jazyce, studujících doktorský studijní 
program, 

c) seznam studentských kandidátů,  
d) seznam kandidátů akademických pracovníků. 

 
12) Členy senátu je zvoleno nejprve osm kandidátů s nejvyšším počtem hlasů z každé 

skupiny seznamu akademických pracovníků podle odstavce 11 písm. a).  
 
13) Členy senátu je dále zvoleno vždy po dvou studentech s nejvyšším počtem hlasů z 

každé skupiny kandidátů seznamu studentů podle odstavce 11 písm. b).  
 
14) Členy senátu je dále zvoleno osm kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ze seznamu 

podle odstavce 11 písm. c), přičemž student zvolený za člena senátu podle odstavce 
13 nemůže již být zvolen podle tohoto odstavce. 

 
15) V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.  
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16) V případě, že se nepodaří obsadit stanovený počet míst senátu podle odstavců 12, 13 

a 14, členy senátu jsou zvoleni další kandidáti podle odstavce 11 písm. c) a písm. d) 
tak, aby složení senátu odpovídalo čl. 8 odst. 2 statutu fakulty.  

 
17) Zpravidla do 14 dnů od ukončení voleb, ale ne dříve než skončí funkční období 

starého senátu, svolává předseda volební komise první zasedání nově zvoleného 
senátu fakulty. 

 
18) Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda volební komise nebo jím 

pověřený člen volební komise na prvním zasedání senátu. Zvolenému členovi je 
předáno písemné osvědčení. 

 
Čl. 6 

Náhradníci 
1) Všichni kandidáti, kteří obdrželi ve volbách alespoň jeden hlas a nebyli zvoleni za 

členy senátu, se stávají náhradníky.  
 
2) Jestliže členu senátu zanikne jeho členství v senátu, nastupuje na jeho místo 

náhradník, který je v pořadí náhradníků první v pořadí. Za člena senátu – 
akademického pracovníka nastupuje náhradník – akademický pracovník, za člena 
senátu – studenta nastupuje náhradník – student.  

 
3) Pořadí náhradníků se určuje podle protokolu o výsledku voleb dle čl. 5 odst. 11 písm. 

c) a písm. d), přičemž se dbá na to, aby náhradník za člena senátu patřil ke stejné 
skupině jako nahrazovaný člen podle čl. 5 odst. 11 písm. a) a písm. b). 

 
4) Náhradník vykonává funkci člena akademického senátu pouze po zbytek příslušného 

funkčního období. 
 

Čl. 7 
Doplňovací volby 

V případě, že nelze obsadit všech 16 míst akademických pracovníků nebo všech 16 míst 
studentů ani podle čl. 5, vypíše senát doplňovací volby. Pro doplňovací volby platí 
ustanovení tohoto volebního řádu přiměřeně. 
 

Čl. 8 
Vyřizování stížností na průběh a platnost voleb  

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič 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 deseti dnů 
ode dne, kdy obdržela stížnost. 
 

Čl. 9 
Opakování voleb 

1) Volby se opakují tehdy, došlo-li k hrubému pochybení, které mohlo mít vliv na to, 
kdo byl zvolen. Došlo-li k takovému pochybení, pokud jde o pořadí náhradníků, platí, 
že náhradníci od místa, kde k pochybení došlo, včetně, nejsou zvoleni. 

2) O opakování voleb rozhoduje volební komise. 
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3) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. 
 

 
Část III 

 
Závěrečná ustanovení. 

 
Čl. 10 

Zrušovací ustanovení. 
Zrušují se články 1- 6  Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 3. lékařské 
fakulty, schváleného dne 6. 6. 2003 Akademickým senátem UK ve znění pozdějších změn 
a doplňků. 
 

Čl. 11 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 9. 5. 2017. 
 
2. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.1 
 
3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy 

nabyl platnosti. 
 
 
 
      ………………………………………..                                          ………………………………………. 
   Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.            prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. 
            předseda AS 3. LF UK                       děkan 3. LF UK 
 
 
 
 
 
       …………………………………………….. 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
předseda Akademického senátu UK 
 
 

                                       
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne ……………… 2017 
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