UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ
VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FARMACEUTICKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ
Akademický senát Farmaceutické 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),
v souladu s Volebním a jednacím řádem akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze
usnesl na tomto Volebním a jednacím řádu akademického senátu
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové jako jejím vnitřním předpisu:

I.

Volební řád akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Část I.
Společná ustanovení
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tento volební řád se vztahuje na volby členů a předsednictva akademického senátu
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (dále jen "fakulty") a na volbu kandidáta na
děkana.
2. Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je zastupitelským orgánem členů
akademické obce fakulty (dále jen „akademická obec“).1
3. Členy akademické obce jsou všichni akademičtí pracovníci univerzity působící na fakultě
a všichni studenti zapsaní na fakultě.2
4. Senát má celkem 22 členů, z toho se 13 volí z řad akademických pracovníků a 9 z řad
studentů.
5. Pro účely voleb do senátu se akademická obec dělí na skupiny, kterými jsou:
a) skupina tvořená studenty bakalářského a magisterského studia,
b) skupina tvořená studenty doktorského studia,
c) skupiny tvořené akademickými pracovníky zařazenými na jednotlivých katedrách,
d) skupina tvořená akademickými pracovníky zařazenými na odděleních, útvarech
a střediscích3.
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Čl. 3 odst. 1 statutu fakulty.
Čl. 3 odst. 2 statutu fakulty.
3
Příloha č. 2 statutu fakulty.
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6. Skupina podle čl. 1 odst. 5 písm. a) má v senátu sedm zástupců, skupina podle odst. 5
písm. b) má v senátu dva zástupce, skupiny podle odst. 5 písm. c) mají v senátu po
jednom zástupci pro každou katedru a skupina podle odst. 5 písm. d) má v senátu jednoho
zástupce.
7. Konání voleb vyhlašuje senát usnesením, jímž se stanovují termíny jednotlivých kol
a oznamuje postup při tvorbě volební komise.
8. Pro účely voleb se členové senátu dělí do dvou sborů. Do prvního sboru se začleňují
členové senátu volení z řad akademických pracovníků, do druhého sboru se začleňují
členové senátu volení z řad studentů.
9. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.
10. Volby připravuje, řídí a stížnosti vyřizuje volební komise.
11. Počet funkčních období člena senátu není omezen.
12. Členství člena zaniká kromě důvodů vyjmenovaných v čl. 7 odst. 6 statutu fakulty také
v případě, pokud člen změní svou příslušnost ke skupině, která ho zvolila.
13. Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná
podle § 27 zákona o vysokých školách.
14. Předsednictvo senátu se volí způsobem uvedeným v čl. 4 odst. 1 a 2.

Část II.
Volby do senátu
Čl. 2
Obecná ustanovení
Každý člen akademické obce ve smyslu čl. 1 odst. 2 má právo volit do senátu a každý člen
akademické obce s výjimkou případů, které specifikuje statut fakulty4, má právo být volen do
senátu.

Čl. 3
Volební komise senátu
1. Volební komise (dále jen „komise“) jsou tříčlenné. Pro volbu do senátu volí komisi ze
svého středu skupiny podle ustanovení čl. 1 odst. 5. Ustavení komise pro volbu do senátu
organizuje dosavadní člen (členové) senátu z příslušné skupiny, není-li to možné, pak
osoba pověřená senátem. Kandidát nesmí být členem komise.
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Čl. 7 odst. 8 statutu fakulty.
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2. Komise má za úkol:
a) seznámit členy akademické obce s požadavky na kandidáty a s časovým rozvrhem
voleb (konečný termín pro navrhování kandidátů, termín oznámení kandidátní listiny
a termín volebního aktu),
b) přijímat návrhy na kandidáty podané kandidáty samými či kterýmkoli členem anebo
částí akademické obce (resp. skupiny dle čl. 1 odst. 5),
c) vyloučit z návrhů ty, kteří nevyhovují požadavkům stanoveným statutem, a sdělit
tuto skutečnost navrhovatelům, od ostatních navržených získat písemný souhlas
s jejich kandidaturou,
d) z posledně jmenovaných sestavit kandidátní listinu a seznámit s ní členy akademické
obce nejpozději 7 dní před dnem konání volby.
e) zabezpečit sestavení seznamu oprávněných voličů, organizovat vlastní volební akt,
vyhlásit výsledky a sepsat zápis o volbě.

Čl. 4
Volební akt
1. Každý volič obdrží hlasovací lístek se jmény kandidátů, seřazenými abecedně, na kterém
označí kandidáta resp. kandidáty, které volí. Je-li kandidát jediný, jsou na kandidátce
nabídnuty možnosti ANO - NE a volič označí nejvýše jednu z nich.
2. Volební akt:
a) při volbě jediné osoby - volič označí nejvýše jednoho kandidáta. Zvolen je kandidát,
který získal největší počet hlasů, při shodě hlasů rozhoduje los.
b) při volbě více než jedné osoby - volič označuje nejvýše tolik kandidátů, kolik osob
má být zvoleno. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů. Při
shodě hlasů rozhoduje los.
3. První tři nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají náhradníky v dané
skupině.

Čl. 5
Doplnění členů senátu v jeho funkčním období
Pokud dojde v průběhu funkčního období k zániku členství člena senátu (dle ustanovení čl. 7
odst. 6 statutu nebo čl. 1 odst. 12 tohoto řádu), na jeho místo nastoupí náhradník z příslušné
skupiny. Jestliže se náhradník vzdá mandátu nebo počet náhradníků bude vyčerpán,
proběhnou v příslušné skupině doplňovací volby postupem uvedeným v čl. 4.
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Část III.
Volba kandidáta na děkana fakulty
Čl. 6
Obecná ustanovení
1. Kandidáta na děkana volí senát.
2. Volby kandidáta na děkana jsou rovné a tajné.
3. Kandidáta na děkana může senátu písemně navrhnout každý člen akademické obce, a to
zpravidla z řad profesorů a docentů, kteří jsou členy akademické obce.
4. Senát nejpozději 3 týdny před volbami vyzve akademickou obec k podávání návrhů
kandidátů na děkana.
5. Volbu kandidáta na děkana vyhlašuje senát tak, aby se první kolo voleb konalo nejméně
90 dní před uplynutím funkčního období děkana.
6. Pokud jde o případ podle ustanovení čl. 9 odst. 8 statutu fakulty, organizuje senát
neprodleně volbu nového děkana.
Čl. 7
Volební komise
1.
2.
3.
4.
5.

Komisi ustanovuje senát z řad svých členů.
Komise je tříčlenná (dva akademičtí pracovníci a jeden student).
Členství v komisi je neslučitelné s kandidaturou na děkana.
Pro komisi dále platí ustanovení čl. 3 odst. 2 obdobně.
Po uzavření kandidátní listiny komise zorganizuje vystoupení kandidáta na děkana (dále
jen „kandidát“) před členy akademické obce.
Čl. 8
Volební akt

1. Hlasovací lístek je upraven podle ustanovení čl. 4 odst. 1.
2. Zvolen je ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu.
3. V případě, že ani jeden z kandidátů nebude zvolen, uskuteční se další kolo voleb,
do kterého postupují ti dva z kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Pokud dojde na
prvním místě k rovnosti hlasů u více než dvou kandidátů nebo jestliže dojde k rovnosti
hlasů až na druhém místě, postupují do dalšího kola též všichni kandidáti, kteří získali
stejný počet hlasů. Další kolo voleb se uskuteční i tehdy, dojde-li k rovnosti hlasů v kole,
v němž se hlasovalo pouze o dvou kandidátech. Jestliže ani jeden ze dvou kandidátů,
o nichž se hlasovalo v daném kole, nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů
senátu, postupuje do dalšího kola ten, kdo získal vyšší počet hlasů.
4. V případě více než 2 kandidátů je v dalším kole soupis kandidátů seřazen sestupně podle
počtu obdržených hlasů, při rovnosti hlasů jsou kandidáti řazeni v abecedním pořadí.
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5. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu fakulty jediný kandidát, o němž
se hlasovalo v daném kole, volba končí. V takovém případě se do jednoho měsíce
uskuteční volba z nově navržených kandidátů. Nové návrhy je třeba podat do 14 dnů.
6. V průběhu voleb může kterýkoli z kandidátů od své kandidatury odstoupit, a to vždy před
zahájením příslušného kola.
Čl. 9
Volební protokol a další ustanovení
1. Komise pořídí o průběhu a výsledcích voleb protokol, který obsahuje:
a) údaje o usnášeníschopnosti senátu,
b) výsledky jednotlivých kol voleb,
2. Protokol o výsledku voleb se vyhotoví ve čtyřech exemplářích, které obdrží rektor, senát
univerzity, senát a dosavadní děkan. Podepíší jej členové volební komise.
3. O volbě kandidáta na děkana senátem a o návrhu senátu na odvolání děkana informuje
předseda senátu neprodleně rektora; spolu s tím rektorovi předá potřebné podklady,
zejména protokol o hlasování a zápis ze zasedání senátu.
4. Výsledky voleb se zveřejní na úřední desce fakulty.

II.

Jednací řád akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Čl. 10
1. Tento jednací řád senátu upravuje zásady jednání senátu v souladu se statutem fakulty.
2. Zasedání senátu se koná podle ustanovení čl. 7 odst. 16 statutu fakulty.
Čl. 11
Děkan, proděkan a tajemník fakulty mají právo se účastnit jednání senátu s hlasem poradním.
Čl. 12
1. Senát jedná pouze tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu.
2. Úvodem zasedání senát stanoví na návrh předsedajícího pořad jednání a způsob
projednávání jednotlivých bodů pořadu. Každý přítomný může navrhnout změnu nebo
doplnění pořadu.
3. Členové senátu i hosté s hlasem poradním se mohou hlásit do rozpravy již před zahájením
zasedání. Každý člen senátu či host s hlasem poradním se může v průběhu rozpravy
přihlásit o slovo, k faktické poznámce nebo k odpovědi na ni. Slovo uděluje předsedající.
4. Senát může na návrh kteréhokoli člena stanovit řečnickou lhůtu.
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Čl. 13
1. Hlasování senátu je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se
hlasuje hlasovacími lístky.
2. Při volbě a rozhodování o osobách hlasuje senát tajně; to neplatí pro ustanovování
volebních komisí nebo komisí pro zjišťování výsledků hlasování. Na návrh člena senátu
bude senát hlasovat tajně i v jiné věci.
3. O procesních otázkách lze hlasovat formou tichého souhlasu. V takovém případě není
třeba zjišťovat číselné výsledky hlasování.
Čl. 14
1. O každém návrhu rozhoduje senát hlasováním. K hlasování je možno přistoupit pouze
tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. Před každým hlasováním
předsedající zjistí počet přítomných členů senátu.
2. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů senátu, pokud statut
fakulty, volební řád nebo tento jednací řád nestanoví jinak.
3. Při rovnosti hlasů probíhá po rozpravě opakované hlasování.
4. Senát projednává návrh, který podléhá schválení senátem podle zákona, pouze pokud byl
předložen předsednictvu písemně (včetně zdůvodnění), a to nejpozději 10 dnů před
jednáním senátu. Předsednictvo je povinno neprodleně o návrhu členy senátu informovat.
Výsledek jednání o návrhu musí být předkladateli sdělen písemně do 5 dnů od jeho
projednání.
Čl. 15
1. O každém zasedání senátu se pořizuje zápis. V zápise je nutno uvést, kdo řídil zasedání,
kteří členové senátu a kteří hosté byli přítomni, jaká byla hlavní témata rozpravy, jaké
byly výsledky hlasování a jaká usnesení byla přijata.
2. Zápis ověřuje předseda nebo některý z místopředsedů senátu. Ověřený zápis je
rozmnožen a jedna kopie se ukládá u předsedy senátu. Originál se ukládá na sekretariátu
děkana.
3. Zápis se elektronicky rozesílá členům senátu, akademickým funkcionářům a tajemníkovi
fakulty nejpozději do 14 dnů po konání zasedání; zápis se zveřejňuje na fakultě obvyklým
způsobem.
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III.
Zrušovací a závěrečná ustanovení
Čl. 16
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Volební a jednací řád akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové ze dne 24. 9. 1999 ve znění novely ze dne 6. 6. 2003.
Čl. 17
Závěrečná ustanovení
1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 12. 10. 2011.
2. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.5
3. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

………………………………

…………………………………

RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.,

Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.,

předsedkyně akademického senátu fakulty

děkan
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§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 14.10.2011.
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