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 usnesl na tomto
Volebním řádu akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové jako jejím
vnitřním předpisu:
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Akademický senát (dále jen „senát“) Farmaceutické fakulty v Hradci Králové (dále jen
„fakulta“) 1) je samosprávným zastupitelským orgánem členů akademické obce fakulty
(dále jen „akademická obec“).
2. Členy akademické obce jsou všichni akademičtí pracovníci Univerzity Karlovy (dále jen
„univerzita“) působící na fakultě a všichni studenti zapsaní na fakultě.2)
3. Senát má celkem 24 členů, z toho 14 se volí z řad akademických pracovníků a tvoří
komoru akademických pracovníků senátu a 10 se volí z řad studentů a tvoří studentskou
komoru senátu.
4. Pro účely voleb do senátu se akademická obec dělí na volební skupiny, kterými jsou:
a) volební skupina tvořená pregraduálními studenty, která se skládá z následujících
komunit:
i
studenti magisterských studijních programů,
ii studenti bakalářských studijních programů,
iii studenti navazujících magisterských studijních programů,
b) volební skupina tvořená studenty doktorských studijních programů,
c) volební skupina tvořená akademickými pracovníky.
5. V rámci skupiny podle odstavce 4 písm. a) se do senátu volí 7 zástupců, v rámci skupiny
podle odstavce 4 písm. b) se do senátu volí 3 zástupci. Počet mandátů v rámci
jednotlivých skupin a komunit studentů podle odstavce 4 písm. a) a b) se může v průběhu
volebního období měnit v rámci procesu doplnění členů senátu v jeho funkčním období
(čl. 10) při zachování celkového počtu 10 senátorů z řad studentů.
6. Členové senátu jsou voleni v přímých volbách.
7. Volba musí být vykonána osobně členem akademické obce, zastoupení není možné.
8. Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna
úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.
9. Počet funkčních období člena senátu není omezen.

1)
2)

Čl. 6 statutu fakulty.
§ 25 odst. 3, § 61 a 70 zákona o vysokých školách a čl. 5 odst. 10 statutu univerzity.

Čl. 2
Vyhlášení voleb a volební komise
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Konání voleb vyhlašuje senát usnesením nejméně 3 měsíce před uplynutím funkčního
období členů senátu tak, aby se rozhodné kolo voleb uskutečnilo nejpozději měsíc před
koncem funkčního období.
Usnesení o vyhlášení voleb se bezodkladně zveřejňuje na úřední desce fakulty a ve
veřejné části internetových stránek fakulty.
Na základě usnesení senátu se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky
pomocí počítačové sítě. Současně s usnesením senát schválí a zveřejní dokument o
technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb.
Senát spolu s vyhlášením voleb ustaví volební komisi nebo komise pro jednotlivé volební
skupiny. Nejméně jednu třetinu každé komise tvoří studenti.
Volební komise připravují volby, zajišťují průběh hlasování, sčítají hlasy, vyhotovují
zápisy o volbě, sledují, jsou-li plněny všechny podmínky pro platnost voleb a řeší
případné stížnosti na průběh voleb.
Každá volební komise má nejméně 3 členy. Na svém prvním zasedání si ze svého středu
zvolí předsedu. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách
ve volební skupině, pro kterou byla tato volební komise ustavena. Senát proto předem
zjišťuje souhlas vybraného člena volební komise s jeho členstvím v ní.
Senát může zřídit internetové stránky pro prezentace kandidátů. Na fakultě je možné
uspořádat předvolební shromáždění.
Čl. 3
Volební seznamy

Předběžné seznamy členů akademické obce fakulty oprávněných volit a být voleni do
komory akademických pracovníků a do jednotlivých skupin komory studentů (dále jen
„volební seznamy“) vypracuje na výzvu předsedy volební komise děkanát fakulty a
nejpozději 10 pracovních dnů před prvním dnem konání voleb je předá předsedovi
volební komise a předsedovi senátu. Výzvu k vypracování seznamů je předseda volební
komise povinen učinit s dostatečným časovým předstihem tak, aby děkanát měl na
vypracování seznamů nejméně 10 pracovních dnů. Dva pracovní dny před konáním voleb
mohou volební komise požádat děkanát o dodatečnou kontrolu volebních seznamů
vzhledem k možným změnám členství v akademické obci fakulty. Případné zjištěné
změny budou zpřístupněny v místě konání voleb.
2. Volební seznam do komory akademických pracovníků bude obsahovat kromě jména a
příjmení kandidáta i název základní součásti fakulty, ke které přísluší. Za základní součást
fakulty se pro účely voleb do senátu považují všechny katedry kromě Katedry tělesné
výchovy.
3. Volební seznamy do studentské komory budou obsahovat kromě jména a příjmení voliče
i studijní program a úsek studia.
4. V případě příslušnosti člena akademické obce do více volebních skupin, může volit a být
volen pouze v jedné skupině, kterou si tento člen určí. Akademický pracovník, který je
1.

zařazen do více základních součástí fakulty podle čl. 3 odst. 2, případně není zařazen ani
do jedné z nich, si rovněž zvolí základní součást fakulty, za kterou bude kandidovat ve
volbách. Student, který je současně příslušníkem více skupin nebo komunit podle čl. 1
odst. 4, si zvolí právě jednu skupinu nebo komunitu, za kterou bude volit a případně i
kandidovat ve volbách. Děkanát vyzve příslušného člena akademické obce k zvolení této
příslušnosti. Pokud člen do 5 pracovních dnů neprovede volbu, bude jeho příslušnost pro
účely voleb určena losem. O určení příslušnosti bude děkanát daného člena akademické
obce bezodkladně písemně v listinné nebo elektronické podobě informovat.
5. Volební komise vyrozumí členy akademické obce ve volební skupině dle čl. 1 odst. 4
písm. c), že budou zařazeni na kandidátní listinu pro první kolo nadcházejících voleb do
senátu, pokud se ve lhůtě 5 pracovních dnů nevyjádří, že ve volbách kandidovat
nehodlají.
6. Pokud člen akademické obce ve stanovené lhůtě nevysloví nesouhlas, hledí se na něj, jako
by souhlas vyslovil. Nesouhlas s kandidaturou anebo se vznikem členství v akademickém
senátu se podává písemně v listinné nebo elektronické podobě předsedovi příslušné
volební komise.
7. Kandidátní listiny zveřejní volební komise tak, aby k nim měli přístup všichni členové
akademické obce, a to alespoň 5 pracovních dnů před prvním dnem konání každého kola
voleb.
Čl. 4
Volby do komory studentů ve skupině tvořené pregraduálními studenty
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Volby jsou jednokolové.
Za kandidáta může být navržen student, který je členem akademické obce a je ve
volebním seznamu v rámci volební skupiny podle čl. 1 odst. 4 písm. a).
Kandidáta může navrhnout každý člen akademické obce fakulty včetně kandidáta
samotného.
Písemný návrh musí obsahovat jméno kandidáta, tituly, studijní program a úsek studia.
Součástí návrhu musí být jméno a podpis navrhovatele a souhlas kandidáta. Návrhy musí
být předány v listinné nebo elektronické podobě volební komisi nejpozději jeden
pracovní den před zveřejněním kandidátní listiny. K později podaným návrhům nelze
přihlédnout.
Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů seřazených dle abecedního pořadí a
může udělit nejvýše 7 hlasů navrženým kandidátům bez ohledu na příslušnost ke
komunitě. Pokud udělí hlas více kandidátům, je hlasovací lístek neplatný.
Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů sestupně.
Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí losem.
Mandát získají kandidáti následujícím způsobem: v komunitě dle čl. 1 odst. 4 písm. a),
bodu i) získají mandát první 4 kandidáti v pořadí dle odstavce 6; v komunitách dle čl. 1
odst. 4 písm. a), bodu ii) a bodu iii) získají mandát první kandidáti v pořadí dle odstavce
6. Zbývající mandát je přidělen dalšímu kandidátovi podle celkového pořadí dle odstavce
6 bez ohledu na příslušnost ke komunitě. Není-li možné, aby dle výsledku získal mandát

8.

kandidát z určité komunity, protože nekandidoval nebo nezískal ani jeden hlas, zaujme
jeho místo další kandidát v pořadí bez ohledu na příslušnost ke komunitě.
Náhradníkem se stává prvních 7 nezvolených kandidátů v pořadí dle odstavce 6 bez
ohledu na příslušnost ke komunitě, kteří obdrželi alespoň 1 hlas; tím není dotčeno
ustanovení čl. 12 odst. 4.
Čl. 5
Volby do komory studentů ve skupině tvořené studenty doktorských studijních
programů

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Volby jsou jednokolové.
Za kandidáta může být navržen student, který je členem akademické obce a je ve
volebním seznamu v rámci volební skupiny podle čl. 1 odst. 4 písm. b).
Kandidáta může navrhnout každý člen akademické obce fakulty včetně kandidáta
samotného.
Písemný návrh musí obsahovat jméno kandidáta, tituly a studijní program. Součástí
návrhu musí být jméno a podpis navrhovatele a souhlas kandidáta. Návrhy musí být
předány v listinné nebo elektronické podobě volební komisi nejpozději jeden pracovní
den před zveřejněním kandidátní listiny. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.
Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů seřazených dle abecedního pořadí
a může udělit nejvýše 3 hlasy navrženým kandidátům. Pokud udělí hlas více kandidátům,
je hlasovací lístek neplatný.
Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů sestupně.
Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí losem.
Mandát získají první tři kandidáti podle pořadí dle odstavce 6.
Náhradníkem se stávají první 3 nezvolení kandidáti v pořadí podle odstavce 6, kteří
obdrželi alespoň 1 hlas; tím není dotčeno ustanovení čl. 12 odst. 4.
Čl. 6
Volby do komory akademických pracovníků

1. Volby jsou dvoukolové.
2. V prvním kole voleb kandidují všichni akademičtí pracovníci, kteří se svou kandidaturou
nevyslovili nesouhlas.
3. Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů seřazených dle abecedního pořadí
a může udělit nejvýše 14 hlasů navrženým kandidátům bez ohledu na příslušnou základní
součást fakulty. Pokud udělí hlas více kandidátům, je hlasovací lístek neplatný.
4. Do druhého kola postupuje každý kandidát, který z kandidátů za danou základní součást
fakulty získá nejvyšší počet hlasů. Pokud je v rámci dané základní součásti fakulty na
první pozici více kandidátů se stejným počtem dosažených hlasů, postupující kandidát se
určí losem. Dále postupují kandidáti v pořadí podle dosaženého počtu hlasů bez ohledu na
příslušnost k základní součásti fakulty tak, aby celkový počet postupujících kandidátů
činil dvojnásobek počtu mandátů čili 28 kandidátů. Postupují též všichni kandidáti, kteří
získali stejný počet hlasů jako dvacátý osmý kandidát v pořadí.

5. Není-li možné na základě výsledku prvního kola voleb, aby do druhého kola postoupil
kandidát určité základní součásti fakulty, zaujme neobsazené místo kandidát z dalšího
místa v pořadí bez ohledu na příslušnost k základní součásti fakulty.
6. Kandidáti postupující do druhého kola voleb mohou ve lhůtě 5 pracovních dnů od
vyhlášení výsledků prvního kola voleb vyslovit svůj nesouhlas s kandidaturou ve druhém
kole. Ve stejné lhůtě mohou svůj nesouhlas s případnou kandidaturou vyslovit i ti, kteří
do druhého kola nepostoupili.
7. Za ty, kteří vyslovili nesouhlas dle odstavce 6, pak postupují do druhého kola další
kandidáti podle pořadí tak, aby byl dosažen počet 28 kandidátů ve druhém kole. Tím není
dotčeno ustanovení poslední věty odstavce 4. V případě, že vysloví nesouhlas kandidát na
první pozici v rámci dané základní součásti fakulty, postupuje místo něj do druhého kola
další kandidát stejné základní součásti fakulty v pořadí dle tohoto článku.
8. Ve druhém kole volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů seřazených dle
abecedního pořadí a zde označí nejvýše 14 kandidátů, kteří kandidují do komory
akademických pracovníků, bez ohledu na příslušnou základní součást fakulty. Pokud
označí více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.
9. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů sestupně.
Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle
jejich umístění v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
10. Mandát získá kandidát, který za danou základní součást fakulty získá nejvyšší počet
hlasů. Zbývající mandáty jsou přiděleny dalším kandidátům podle jejich celkového pořadí
dle odstavce 9 bez ohledu na příslušnost k základní součásti fakulty.
11. Zbývající kandidáti se v pořadí dle odstavce 9 stávají náhradníky, a to bez ohledu na
příslušnost k základní součásti fakulty. Náhradníkem se stává i zvolený kandidát, kterému
mandát zanikl z důvodu neslučitelnosti funkcí podle čl. 8; tím není dotčeno ustanovení čl.
12 odst. 4.
Čl. 7
Společné ustanovení
Výsledky každého kola voleb se bezodkladně zveřejňují na úřední desce fakulty a ve veřejné
části internetových stránek fakulty.

Čl. 8
Překážka vzniku a výkonu funkce člena senátu
1. V případě neslučitelnosti funkcí podle zákona o vysokých školách, Statutu univerzity
nebo Statutu fakulty, která nastane dnem zvolení kandidáta členem senátu, musí být tento
souběh funkcí neprodleně odstraněn. Pokud souběh nebude odstraněn ani do 10
pracovních dnů poté, co dotčený kandidát obdržel od předsedy volební komise písemné
upozornění v listinné nebo elektronické podobě na existenci souběhu neslučitelných
funkcí, členství v senátu zanikne.

2. V případě vzniku souběhu neslučitelných funkcí u člena senátu, musí být tento souběh
funkcí neprodleně odstraněn. Pokud souběh nebude odstraněn ani do 10 pracovních dnů
poté, co dotčený senátor obdržel od předsednictva senátu písemné upozornění v listinné
nebo elektronické podobě na existenci souběhu neslučitelných funkcí, členství v senátu
zanikne.
Čl. 9
Zánik členství v senátu
1. Členství v senátu zaniká
a) uplynutím funkčního období, nebo
b) před uplynutím funkčního období:
i. současně se zánikem členství v akademické obci,
ii. současně se zánikem příslušnosti ke studentské komoře nebo komoře
akademických pracovníků, do které byl daný člen senátu zvolen,
iii. dnem doručení písemného prohlášení v listinné podobě, jímž se člen vzdává
členství v senátu, předsedovi senátu,
iv.
podle čl. 8,
v. 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 6 měsíců nekoná podle
§ 27 zákona o vysokých školách.
Čl. 10
Náhradníci
1. Jestliže členství v senátu zanikne z důvodu podle čl. 9 odst. 1 písm. b), vyzve ve lhůtě 10
dnů od této skutečnosti předseda senátu náhradníka podle čl. 4 odst. 8, čl. 5 odst. 8 a čl. 6
odst. 11 z příslušné volební skupiny.
2. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program
a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu, může
písemně v listinné nebo elektronické podobě prohlásit, že se hodlá stát náhradníkem.
Prohlášení musí být doručeno předsedovi senátu do 7 dnů ode dne ukončení studia.
V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do
studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí
právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po 4 měsících ode dne
doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studu přijat, přestává být
náhradníkem.
3. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil magisterský nebo navazující
magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního
programu, může písemně v listinné nebo elektronické podobě prohlásit, že se hodlá stát
náhradníkem. Prohlášení musí být doručeno předsedovi senátu do 7 dnů ode dne ukončení
studia. V takovém případě se stává prvním náhradníkem ve skupině zvolené podle čl. 1
odst. 4 písm. a) a první náhradník v pořadí z této skupiny bude povolán do senátu až po
zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu

po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po
4 měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studu přijat,
přestává být náhradníkem.
Čl. 11
Opakování voleb
1. Písemnou stížnost na průběh voleb může příslušné volební komisi podat každý člen
akademické obce do 7 dnů od zveřejnění výsledků každého kola voleb.
2. Jestliže volební komise v rámci své činnosti nebo na základě důvodné stížnosti dojde k
závěru, že došlo k takovému pochybení, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, může
rozhodnout o opakování voleb. V takovém případě zároveň určí, ve které volební skupině
se mají volby opakovat.
3. Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
Čl. 12
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo senátora není náhradník nebo
všichni náhradníci členství v senátu odmítli. Doplňovací volby se vyhlásí také, pokud
z řádných voleb nevzešel dostatečný počet členů senátu.
2. Doplňovací volby se nemusí vyhlásit, jestliže do konce funkčního období členů senátu
zbývá méně než 6 měsíců.
3. Na doplňovací volby se přiměřeně použijí ustanovení o volbách. O způsobu provedení
voleb rozhodne senát.
4. Nezvolení kandidáti, kteří v doplňovacích volbách obdrželi alespoň 1 hlas, se stávají
náhradníky s pořadím podle počtu získaných hlasů. Takto zvolení náhradníci nahradí dříve
zvolené náhradníky.
Čl. 13
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se volební řád akademického senátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ze
dne 2. 6. 2017.
2. Tento volební řád se nepoužije na případné doplňovací volby do Akademického senátu,
který byl ustaven podle volebního řádu akademického senátu Farmaceutické fakulty
v Hradci Králové ze dne 2. 6. 2017, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
řádu.
3. Tento volební řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 22. 4. 2020 a nabývá
platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.5)

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 29. května 2020
5)

4. Tento volební řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni,
kdy nabyl platnosti.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
předsedkyně senátu

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

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

