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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU  

FAKULTY FILOZOFICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE 

ZE DNE 6. ČERVNA 2017 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Akademický senát Fakulty filozofické (dále jen „senát“) je volen akademickou obcí 

Fakulty filozofické (dále jen „fakulta“) v souladu s ustanovením § 26 a § 27 zákona č. 

111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

(2) Funkční období senátu je tříleté. Funkční období začíná prvním dnem po uplynutí 

funkčního období odstupujícího senátu a končí uplynutím funkčního období. 

 

Článek 2 

Vyhlášení voleb 

(1) Volby do senátu vyhlašuje a organizuje předsednictvo odstupujícího senátu svým 

usnesením tak, aby byly zahájeny nejpozději 30 dnů před uplynutím funkčního období 

odstupujícího senátu. Stanoví též termíny jednotlivých volebních úkonů a místo konání 

voleb. Neučiní-li tak, vyhlásí volby děkan svým rozhodnutím bez zbytečného odkladu. 

V tom případě vykonává děkan v souvislosti s organizací a průběhem voleb ty úkony, 

které jinak přísluší senátu. 

(2) Termíny uvedené v odstavci 1 se nevztahují na vyhlášení doplňovacích, opakovaných 

nebo předčasných voleb. 

(3) Usnesení senátu o vyhlášení voleb do akademického senátu je oficiálně zveřejněno 

bez zbytečného odkladu po jeho přijetí.     

(4) Celkový počet členů senátu (dále jen „senátorů“) je patnáct, z celkového počtu je 

deset senátorů z komory akademických pracovníků, které volí akademičtí pracovníci 

fakulty, a pět senátorů z řad studentů, zvolených studenty zapsanými na fakultě do 

komory studentů. 

 

 

Článek 3 

Příprava voleb volební komisí 

 

(1) Přípravu voleb do nového senátu a jejich průběh řídí a organizuje volební komise. Ta 

v případě potřeby může navrhnout dílčí volební komise pro každé volební místo a je 

oprávněna kontrolovat jejich činnost. Předsedu a členy volební komise volí odstupující 

senát. Členové volební komise nemohou kandidovat do nového senátu. 
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(2) Volby probíhají jednokolově.  

 

Článek 4 

Kandidáti na senátora 

  

(1) Sekretariát děkana vypracuje a předá předsedovi odstupujícího senátu nejpozději 15 

dnů před konáním voleb 

a) seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty, 

b) seznam akademických pracovníků, kteří jsou v pracovně-právním vztahu k fakultě 

ke dni vyhlášení voleb.  

(2) Volební komise shromažďuje návrhy na senátory. Návrhy na kandidáty do senátu 

mohou podávat všichni členové akademické obce fakulty. Písemný návrh na kandidáta 

do senátu musí obsahovat jméno, příjmení a pracoviště (akademičtí pracovníci) nebo 

studijní program a ročník studia (u studentů) a písemný souhlas jednotlivých kandidátů 

do obou komor senátu. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty do senátu končí deset 

dnů před konáním voleb. Volební komise z obdržených návrhů sestaví v abecedním 

pořadí kandidátní listinu pro volby senátorů z řad akademických pracovníků do komory 

akademických pracovníků a kandidátní listinu pro volbu senátorů z řad studentů do 

komory studentů, které zveřejní nejméně sedm dní před konáním voleb. Do kandidátní 

listiny nemohou být zapsáni členové akademické obce, jejichž funkce je neslučitelná 

s funkcí senátora podle § 26, odst. 2 zákona, a členové volební komise. Na kandidátní 

listinu musí být zapsáno minimálně tolik kandidátů, aby jejich počet odpovídal složení 

senátu v jednotlivých komorách, uvedených v odstavci 6. Pokud by kandidátní listina 

obsahovala menší než potřebný počet kandidátů, vyzve předseda senátu akademickou 

obec k navržení dalších kandidátů na funkci senátora.  

 

 

Článek 5 

Hlasovací lístky 

  

(1) Pro zajištění průběhu voleb zajistí volební komise vytištění volebních lístků do 

jednotlivých komor. Na hlasovacím lístku musí být uvedeno jméno, příjmení a příslušnost 

kandidáta k pracovišti na fakultě, u studentů studijní program.  

(2) Hlasovací lístky jsou vytisknuty v písmu stejného druhu a stejné velikosti, na papíru 

stejné barvy, jakosti a rozměrů. 

 

 

Článek 6 

Průběh voleb 
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(1)Volby se konají pouze ve dnech stanovených v usnesení o jejich vyhlášení podle 

článku 2.  

(2)V místnosti pro konání voleb, která musí být viditelně označena, je na viditelném místě 

volební urna, kterou před členy volební komise předseda prázdnou zapečetí, a prostor 

pro úpravu volebního lístku, zajišťující tajné hlasování. V každé místnosti musí být 

vyvěšen jeden výtisk Volebního řádu Akademického senátu Fakulty filozofické.  

(3)Každý člen akademické obce má jeden hlas, je povinen hlasovat osobně a při 

obdržení volebního lístku prokázat svou totožnost členu volební komise, který jeho 

přítomnost označí v seznamu voličů.  

(4)Platným hlasem je odevzdaný volební lístek, na němž je jednoznačným způsobem 

označeno nejvýše tolik kandidátů, kolik odpovídá složení senátu v jednotlivých komorách, 

uvedenému v článku 2, odst. 4. Je-li označeno více kandidátů, je volební lístek neplatný. 

 

Článek 7 

Ukončení a výsledky voleb 

(1)Po ukončení voleb uzavře předseda volební komise volební místnost a volební komise 

vyhotoví zápis o výsledku hlasování, který podepíší všichni členové volební komise. 

Jestliže některý z členů komise odmítne zprávu podepsat, musí ve zprávě být uvedeny 

důvody, pro které tak učinil.  

(2)Do senátu jsou zvoleni kandidáti, kteří z řad akademických pracovníků a z řad 

studentů získali nejvyšší počet hlasů tak, aby složení senátu v jednotlivých komorách 

odpovídalo ustanovení v článku 2, odst. 4. V případě rovnosti hlasů na některém 

z volitelných míst v příslušné komoře se rozhoduje o pořadí těchto kandidátů losem.  

 

Článek 8 

Náhradníci 

(1)Nezvolení kandidáti z řad akademických pracovníků pro komoru akademických 

pracovníků a z řad studentů pro komoru studentů se stávají náhradníky do senátu 

v pořadí obdržených hlasů.  

(2)Náhradníci mohou být do senátu povoláni na výzvu předsednictva senátu na uvolněná 

místa v senátu pro zbývající volební období senátu.  

(3)Pokud při uvolnění místa v senátu není žádný vhodný náhradník, vyhlásí senát 

doplňovací volby do příslušné komory senátu. 

 

 

Článek 9 

Doplňovací volby 
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(1)Doplňovací volby jsou vyhlášeny, pokud na uvolněný mandát senátora není žádný 

náhradník.  

(2)Doplňovací volby nemusí být vyhlášeny, pokud byl mandát uvolněn v posledním 

půlroce funkčního období senátu a usnesl-li se na tom stávající senát. 

(3)Na přípravu, průběh, zakončení a vyhlášení výsledku doplňovacích voleb se obdobně 

vztahují ustanovení o řádných volbách, uvedená v tomto Volebním řádu. 

(4)Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se nestávají náhradníky. 

 

 

Článek 10 

Vznik a funkční období akademického senátu 

(1)Volební komise zveřejní oficiální výsledky voleb do tří pracovních dnů od ukončení 

voleb.  

(2)Každý člen akademického obce má právo do pěti pracovních dnů od zveřejnění 

výsledku voleb podat písemný protest proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb 

předsedovi volební komise. Předsednictvo senátu posoudí, zda byla porušena 

ustanovení tohoto volebního řádu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek voleb, a potvrdí 

platnost voleb do senátu, nebo nejpozději do pěti pracovních dnů od zjištění závažného 

pochybení vyhlásí opakování voleb, na které se vztahují stejná ustanovení jako pro řádné 

volby do senátu. 

(3)Ustavující schůze nově zvoleného senátu je svolána předsedou odstupujícího senátu 

do patnácti dnů od zveřejnění volebních výsledků. Na ustavující schůzi provede senát 

volbu předsednictva senátu podle Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty 

filozofické.  

 

Článek 11 

Zánik mandátu senátora 

 

(1)Mandát senátora zaniká: 

a) dnem doručení písemné rezignace senátora předsedovi senátu, v níž oznámí, 

zda hodlá zůstat náhradníkem, 

b) dnem zániku členství v akademické obci fakulty, 

c) skončením funkčního období senátu, 

d) dnem jmenování do funkce, jež je neslučitelná s členstvím v senátu podle § 

26 odst. 2 zákona.   

(2)Je-li student zvolený do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního 

období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na stejné 
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fakultě, jeho členství v akademickém senátu fakulty nezaniká za podmínek 

stanovených Statutem Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“). 

 

 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)Zrušuje se článek 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty 

filozofické Univerzity Pardubice ze dne 13. prosince 2007. 

(2)Tento návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity 

Pardubice byl schválen podle § 27, odst. 1, písm. b) zákona senátem fakulty dne 15. 

května 2017. 

(3)Tento Volební řád Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 

byl schválen podle § 9, odst. 1, písm. b), bodu 2 zákona Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice dne 6. června 2017. 

(4)Tento Volební řád Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 

nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice. 

(5)Tento Volební řád Akademického senátu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice 

nabývá účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice.   

 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., v.r. 

děkan 


