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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 
Volební skupiny 

1) Členové senátu dělí do 8 volebních skupin (4 volebních skupin akademických
pracovníků a 4 volebních skupin studentů).

2) Volebními skupinami akademických pracovníků jsou
a) skupina akademických pracovníků teoretických ústavů,
b) skupina akademických pracovníků interně zaměřených klinických pracovišť,
c) skupina akademických pracovníků chirurgicky zaměřených klinických pracovišť,
d) skupina akademických pracovníků ostatních pracovišť,
Rozdělení pracovišť stanoví opatření děkana, k němuž se vyjadřuje senát.

3) Volebními skupinami studentů jsou
a) skupina studentů studujících bakalářský studijní program,
b) skupina studentů studujících magisterský studijní program v českém jazyce,
c) skupina studentů studujícím magisterský studijní program v anglickém jazyce,
d) skupina studentů studujících doktorský studijní program.
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Čl. 3 
Vyhlášení voleb 

Volby vyhlásí senát tak, aby se konaly nejpozději 25. den před koncem funkčního období 
jeho členů. 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. 4 
Volební komise 

1) Senát spolu s vyhlášením voleb ustanoví dvanáctičlennou volební komisi, která 
komise připravuje volby a dohlíží na jejich průběh. Tvoří ji 6 akademických 
pracovníků a 6 studentů. Navíc senát zvolí 3 náhradníky z řad akademických 
pracovníků a 3 náhradníky z řad studentů. 

 
2) Volební komise si zvolí ze svých členů předsedu. Volební komise má zapisovatele, 

kterým je děkanem pověřený zaměstnanec zařazený na děkanátu. Volební komise 
musí zasednout nejpozději 3 pracovní dny přede dnem voleb a v případě, že se 
konají více dní, před prvním dnem voleb. Z tohoto zasedání musí pořídit zápis, 
v němž bude zaznamenána volba předsedy a uveden jmenný seznam kandidátů 
s tím, že volební komise ověřila to, že splňují zákonné předpoklady, zejména že jsou 
členy akademické obce fakulty. 

 
3) Volební komise rozhoduje hlasováním. V případě rovnosti hlasů se hlasování po 

rozpravě opakuje. Pokud i v opakovaném hlasování dojde k rovnosti hlasů, 
rozhoduje los. 

 
4) Náhradníci se účastní práce volební komise v případě, že se jí nemůže 

z jakéhokoli důvodu zúčastnit její člen. 
  

5) Člen komise nesmí být kandidátem do senátu. V případě, že člen volební komise 
přijme kandidaturu ve volbách do senátu, jeho členství ve volební komisi zaniká a je 
nahrazen náhradníkem tak, aby bylo zachováno požadované složení komise.  Na 
místo tohoto náhradníka senát zvolí dalšího náhradníka. 
 

6) Náhradníci nastupují podle abecedního pořadí jejich příjmení. O potřebě 
nastoupit vyrozumí náhradníka předseda volební komise. 
  

7) Při otevírání volebních uren a sčítání hlasů musí být ve volební komisi zachována 

paritní přítomnost akademických pracovníků a studentů.  
 
 

Čl. 5 
Navrhování kandidátů 

1) Kandidátem na člena senátu může být pouze člen akademické obce fakulty, a to 
akademický pracovník zařazený na fakultě nebo student fakulty.  

 
2) Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, 

proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu. 
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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 
u akademického pracovníka jména a jeho pracoviště a u studenta jména, jeho 
studijního programu a ročníku. Každý návrh musí též obsahovat označení 
navrhovatele a údaj, do které volební skupiny (čl. 2) je kandidát navrhován. 
Navrhovat kandidáty je možné do 5 pracovních dnů před volbami. Návrhy je možno 
posílat e-mailem nebo v zalepené obálce na adresu zapisovatele volební komise. 
Zájemci o kandidaturu do voleb senátu mohou navrhnout i sami sebe. 

 
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. V případě, že byl kandidát navržen do více 
volebních skupin (čl. 2) a splňuje kritéria zařazení do více volebních skupin, musí 
kandidát komisi oznámit, do které z nich kandiduje. Kandidát nesmí kandidovat do 
více volebních skupin. 

 
5) Nejpozději 2 dny před volbami sestaví volební komise z kandidátů, kteří souhlasili se 

svou kandidaturou, 2 kandidátky tak, aby na jedné z nich byla uvedena jména 
kandidátů z řad akademických pracovníků a na druhé z nich jména kandidátů z řad 
studentů. Kandidáty uvede v abecedním pořadí jejich příjmení, rozdělí do volebních 
skupin podle čl. 2 odst. 2, nebo 3, a v každé volební skupině označí pořadovými čísly. 

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

nebo méně než dvě jména v některé z volebních skupin podle čl. 2, musí se postup 
podle odstavců 3 až 5 opakovat. Nový harmonogram voleb stanoví senát.  

 
7) Na fakultě se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění 

nelze konat ve dnech voleb. 
 
 

Čl. 6 
Volby senátu 

1) Místo a čas voleb jsou zveřejněny současně s vyhlášením voleb (čl. 3 odst. 1) nebo se 
stanovením nového harmonogramu voleb (čl. 5 odst. 6) 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 voličů, kandidátky a 

hlasovací lístky. Musí být zajištěny podmínky pro tajné hlasování. Kandidátky musí 
být viditelně vyvěšeny ve volební místnosti. 

 
3) Voliči se dělí do 2 skupin voličů, kterými jsou skupina akademických pracovníků 

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

 
4) Hlasovací lístky jsou dvou typů – hlasovací pro akademického pracovníka a hlasovací 

lístek pro studenta. Typy hlasovacích lístků 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. 
Urny musí být po celou dobu trvání voleb zapečetěné. 

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

seznamu, že svého práva volit využil. Volič je povinen předložit volební komisi na 
výzvu doklad, ze kterého jeho oprávnění volit vyplývá, popřípadě i průkaz 
totožnosti. 

 
7) Volbu musí provést volič osobně a nesmí se dát zastoupit. 
 
8) Volič, který volí ve skupině akademických pracovníků, obdrží od volební komise 

hlasovací lístek pro akademické pracovníky a zapíše na něj maximálně 16 jmen 
a pořadových čísel kandidátů - akademických pracovníků. Takto upravený hlasovací 
lístek pak vhodí do volební urny pro skupinu voličů - akademických pracovníků. 

 
9) Volič, který volí ve skupině studentů, obdrží od volební komise hlasovací lístek pro 

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

 
10)  Bezprostředně po skončení voleb předseda volební komise v přítomnosti nejméně 3 

dalších členů volební komise volební urny otevře a volební komise sečte hlasy 
odevzdané pro jednotlivé kandidáty. Po celou dobu od otevření volebních uren do 
konce sčítání hlasů musí být přítomni alespoň 4 členové volební komise při 
zachování parity. Předseda volební komise vyhotoví protokol o výsledku voleb, 
který do 2 dnů předá děkanovi, který výsledky voleb bezodkladně zveřejní na 
internetových stránkách fakulty. 

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

skupině (čl. 2) seřazeni sestupně podle počtu hlasů, které obdrželi ve volbách, 
obsahuje dále údaje o počtu oprávněných voličů a o počtu voličů, kteří se zúčastnili 
voleb, jakož i podpisy členů volební komise. 

 
12) Členy senátu jsou zvoleni nejprve 2 kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů 

z každé z volebních skupin akademických pracovníků (čl. 2 odst. 2) a 2 kandidáti s 
nejvyšším počtem obdržených hlasů z každé z volebních skupin studentů (čl. 2 odst. 
3).  

 
13) Zbylých 8 akademických pracovníků je zvoleno napříč volebními skupinami 

akademických pracovníků podle nejvyššího počtu obdržených hlasů. Zbylých 8 
studentů je zvoleno napříč volebními skupinami studentů podle nejvyššího počtu 
obdržených hlasů. 

 
14)  V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.  
 
15)  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. 
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16)  Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda volební komise nebo jím 

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

 
 

Čl. 7 
Náhradníci 

1) Všichni kandidáti, kteří obdrželi ve volbách alespoň jeden hlas a nebyli zvoleni za 
členy senátu, se stávají náhradníky.  

 
2) Jestliže členu senátu v průběhu jeho funkčního období zanikne jeho členství v senátu, 

předseda senátu na jeho místo povolá náhradníka. Za akademického pracovníka je 
povolán náhradník z řad akademických pracovníků, za studenta je povolán náhradník 
z řad studentů. 

 
3) Pořadí náhradníků se stanoví podle počtu hlasů, které obdrželi ve volbách. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje los.  Jestliže by v senátu nebyli zastoupeni alespoň 2 
zástupci za každou volební skupinu, je povolán první náhradník z dané volební 
skupiny. Nelze-li takového náhradníka povolat, je povolán  první náhradník dle 
celkového pořadí.  

 
4) Náhradník vykonává funkci člena akademického senátu po zbytek funkčního období 

člena, kterého nahrazuje. 
 
 

Čl. 8 
Doplňovací volby 

V případě, že členu senátu v průběhu jeho funkčního období zanikne jeho členství 
v senátu a nelze-li povolat náhradníka dle čl. 7, vypíše senát doplňovací volby. Pro 
doplňovací volby platí ustanovení tohoto volebního řádu přiměřeně. 
 
 

Čl. 9 
Vyřizování stížností na průběh a platnost voleb  

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi 
do 8 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní být 
uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do 10 dnů ode dne, kdy 
obdržela stížnost. 
 
 

Čl. 10 
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 se kandidáti od místa, kde k pochybení došlo, včetně, nestávají náhradníky. 

2) O opakování voleb rozhoduje volební komise. 
3) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. 
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Čl. 11 
Konání voleb elektronicky 

1) Na základě̌ usnesení senátu se mohou volby konat částečně nebo úplně elektronicky. 
Musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách. Současně bude 
zveřejněn dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečeni ́
takových voleb. Případné námitky členů akademické́ obce fakulty řeší Akademický senát 
3. LF UK. 
 
2) V případě konání voleb elektronicky se nepoužijí ustanovení čl. 6 odst. 2, 4 až 6 a 8 až 
10 a část ustanovení čl. 6 odst. 1 ohledně místa konání voleb.    

 
 

Část III 
Závěrečná ustanovení. 

 
Čl. 12 

Zrušovací ustanovení. 
Zrušuje se články Volebního a jednacího řád Akademického senátu 3. lékařské fakulty, …  
 
 

Čl. 13 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem fakulty dne 10. května 2022. 
 
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. Petr Widimský, DrSc. 
            předseda AS 3. LF UK                       děkan 3. LF UK 
 
 
 
 
 
       …………………………………………….. 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
předseda Akademického senátu UK 
 
 

                                       
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 13. 5. 2022 


