UNIVERZITA KARLOVA
VOLEBNÍ 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), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
Statutem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové usnesl na tomto Volebním řádu
akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové jako jejím vnitřním předpisu:

Část I.
Společná ustanovení
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Tento volební řád se vztahuje na volby členů akademického senátu Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové (dále jen „fakulta“).
2. Akademický senát fakulty (dále jen „senát“)1) je samosprávným zastupitelským orgánem
členů akademické obce fakulty (dále jen „akademická obec“).
3. Členy akademické obce jsou všichni akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy (dále jen
„univerzita“) 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 střediscích.3)
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. Zástupci zvolení podle čl. 1 odst. 5 písm. a), b) tvoří studentský sbor senátu. Zástupci
zvolení podle čl. 1 odst. 5 písm. c), d) tvoří zaměstnanecký sbor senátu.
8. Konání voleb vyhlašuje senát usnesením, jímž se stanovují termíny jednotlivých kol,
a oznamuje postup pro ustavení volební komise.
9. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním.
10. Volby připravuje, řídí a stížnosti vyřizuje volební komise.
Čl. 6 statutu fakulty.
§ 25 odst. 3, § 61 a 70 zákona o vysokých školách a čl. 5 odst. 10 statutu univerzity.
3)
Příloha č. 2 statutu fakulty.
1)
2)

11. Počet funkčních období člena senátu není omezen.

Část II.
Volby do senátu
Čl. 2
Obecná ustanovení
1. V případě příslušnosti člena akademické obce do více skupin podle čl. 1 odst. 5 může volit
a být volen pouze v dané skupině, kterou si dotyčný určí.
2. Senát vyhlašuje volby tak, aby se platná volba uskutečnila nejpozději 15. dne před koncem
funkčního období členů senátu.
3. Na základě usnesení senátu se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky pomocí
počítačové sítě. Současně bude zveřejněn dokument o technických podrobnostech
organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb. Případné námitky členů akademické
obce řeší senát.
Čl. 3
Volební komise senátu
1. Volební komise (dále jen „komise“) jsou tříčlenné. Ustavení komise pro volbu do senátu
organizuje dosavadní člen (členové) senátu z příslušné skupiny dle čl. 1 odst. 5; není-li to
možné, pak osoba pověřená senátem. Kandidát nesmí být členem komise.
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 fakulty,4)
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, sepsat zápis o volbě a bezodkladně jej předat předsedovi senátu.

4)

Čl. 6 odst. 5 statutu fakulty.

Čl. 4
Volební akt
1. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava
hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.
2. 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.
3. 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.
4. První tři nezvolení kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají náhradníky v dané
skupině. Při shodě hlasů rozhoduje o pořadí náhradníků los.
5. Každý volič může hlasovat pouze jednou.

Část III.
Zánik členství v senátu a náhradníci
Čl. 5
Zánik členství v senátu
1. Členství v senátu zaniká
a) uplynutím funkčního období, nebo
b) před uplynutím funkčního období:
1. společně se zánikem členství v akademické obci fakulty,
2. společně se změnou příslušnosti ke skupině, která člena zvolila,
3. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi
senátu,
4. jestliže senát člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu předem neomluvené neúčasti
na nejméně třech po sobě jdoucích zasedáních senátu.
2.

Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle
§ 27 zákona o vysokých školách.

Čl. 6
Doplnění členů senátu v jeho funkčním období
Jestliže členství v senátu zanikne podle článku 5, odstavce 1 písm. b), nastupuje do senátu
na zbytek funkčního období 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.

Část IV.
Závěrečná ustanovení
Čl. 7
1. Zrušují se čl. 1 až 5 Volebního a jednacího řádu akademického senátu Farmaceutické
fakulty v Hradci Králové ze dne 14.10.2011.
2. Tento volební řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 24. 5. 2017 a nabývá
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.5)
3. Tento volební řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni,
kdy nabyl platnosti.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
předsedkyně senátu

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2.6.2017.
5)

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan

