VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITY PARDUBICE
ZE DNE 23. 11. 2021

Článek 1
Úvodní ustanovení
Volební řád Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií (dále jen „volební řád“) Univerzity
Pardubice se vydává v souladu se zákonem 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") a je vnitřním předpisem Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (dále jen
„fakulta").
Článek 2
Struktura a funkční období senátu fakulty
(1) Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je samosprávným zastupitelským akademickým
orgánem, jehož členové (dále jen „senátor“) jsou voleni z řad členů akademické obce fakulty
(dále jen „akademická obec“).
(2) Senát má dvě komory. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických
pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů.
(3) Do senátu se volí z členů akademické obce devět senátorů, z toho šest z řad akademických
pracovníků a tři z řad studentů.
(4) Funkční období jednotlivých senátorů je nejvýše tříleté. Volební období senátu je tříleté.
Prvním dnem volebního období senátu je den následující po uplynutí volebního období
odstupujícího senátu.
(5) Členství v senátu je nezastupitelné. Neslučitelnost funkcí s členstvím v senátu stanoví § 26 odst.
2 zákona.
(6) Členství v senátu zaniká:
a) dnem ukončení členství v akademické obci fakulty,
b) dnem nástupu do funkce neslučitelné s funkcí senátora,
c) úmrtím,
d) dnem doručení písemného vzdání se funkce senátora předsednictvu senátu.
(7) Zanikne-li členství některého senátora před uplynutím jeho funkčního období, je umožněn, na
výzvu předsednictva senátu, výkon funkce senátora náhradníkem po zbývající volební období
senátu, v pořadí podle výsledku voleb v příslušné volební komoře.
(8) Odmítne-li písemně náhradník výkon funkce senátora, zůstává náhradníkem a k výkonu funkce
senátora je povolán další náhradník v pořadí. Není-li na listině náhradníků z řad akademických
pracovníků nebo z řad studentů kandidát, který neodmítne výkon funkce senátora, vyhlásí
senát doplňující volby do příslušné volební komory. Doplňující volby se nemusí konat, pokud
se místo senátora uvolní v období devíti měsíců před uplynutím volebního období senátu,
nerozhodne-li senát jinak.
(9) Každý náhradník se může postavení náhradníka vzdát písemným prohlášením doručeným
předsednictvu senátu; účinky nastávají dnem doručení.
(10)Je-li student zvolený do senátu v průběhu svého funkčního období přijat do jiného,
bezprostředně navazujícího studijního programu nebo doktorského studijního programu, platí
v souladu s čl. 23 odst. 7 Statutu Univerzity Pardubice pro členství v senátu obdobně
ustanovení čl. 17 odst. 3 Statutu Univerzity Pardubice.
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(11)V případě, že je student náhradníkem a v průběhu volebního období senátu je přijat do jiného,
bezprostředně navazujícího studijního programu nebo doktorského studijního programu, platí
pro jeho funkci náhradníka stejná pravidla jako pro členství uvedená v čl. 2 odst. 10.
Článek 3
Volby do senátu fakulty
(1) Senát je volen akademickou obcí v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona.
(2) Volby do senátu jsou přímé s tajným hlasováním.
(3) Volby do nového senátu organizuje předsednictvo senátu a řídí je minimálně tříčlenná volební
komise jmenovaná senátem, která si volí svého předsedu. Volební komise musí mít lichý počet
členů. Volby společně s určením týdne jejich konání vyhlašuje předsednictvo senátu nejpozději
jeden měsíc před uplynutím volebního období senátu.
(4) Volby se mohou konat listinným způsobem, nebo elektronicky pomocí vhodného volebního
informačního systému umožňujícího volbu na dálku se zajištěním anonymního hlasování (dále
jen „volební systém“). O způsobu voleb rozhoduje senát.
(5) Volby se konají po dobu minimálně dvou pracovních dnů. Konkrétní termín konání voleb
stanoví předsednictvo senátu minimálně 15 dnů před jeho konáním.
(6) Akademičtí pracovníci volí senátory do komory akademických pracovníků a studenti volí do
komory studentů. Členové volební komise nemohou do senátu kandidovat.
(7) Každý člen akademické obce má právo kandidovat a volit členy senátu pouze do jedné z komor
senátu. Je-li akademický pracovník současně studentem, může kandidovat nebo volit pouze do
té z komor senátu, kterou si zvolí.
(8) Nejméně 10 dnů před konáním voleb si volební komise zajistí zpracování volebního seznamu
studentů oprávněných volit do komory studentů a volebního seznamu akademických
pracovníků oprávněných volit do komory akademických pracovníků. Návrhy na kandidáty do
senátu může podávat každý člen nebo skupina členů akademické obce, zvlášť do komory
akademických pracovníků a zvlášť do komory studentů. Kandidovat mohou pouze členové
akademické obce. Písemné návrhy podepsané navrhovatelem, se podávají členům volební
komise nejpozději 10 dnů před prvním dnem voleb. Se svou kandidaturou musí navrhovaný
kandidát vyslovit písemný souhlas. Není-li tento souhlas součástí písemného návrhu, vyžádá si
vyjádření kandidáta volební komise.
(9) Volební komise sestaví kandidátní listinu, kterou zveřejní minimálně 7 dní před prvním dnem
voleb. V kandidátní listině jsou navržení kandidáti zapsáni v abecedním pořádku, a to zvlášť
kandidáti do komory akademických pracovníků a zvlášť kandidáti do komory studentů. Do
kandidátní listiny nemohou být zapsány osoby, jejichž funkce je neslučitelná s funkcí senátora
a členové volební komise. Kandidátní listina musí obsahovat minimálně takový počet
kandidátů, který odpovídá složení senátu v jednotlivých komorách uvedenému v čl. 2 odst. 3.
V případě, že počet kandidátů do jedné z komor je menší, než odpovídá složení senátu
uvedenému v čl. 2 odst. 3, musí předsednictvo senátu neprodleně vyhlásit nové volby do
příslušné komory.
(10)Kandidátní listina, termín a způsob volby, a v případě listinného způsobu voleb i místo volby,
musí být volební komisí zveřejněny na úřední desce umístěné na fakultě a na intranetu ve
stanovených termínech.
(11)V případě konání doplňujících voleb se na tyto volby přiměřeně vztahují ustanovení tohoto
volebního řádu.
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Článek 4
Volby do senátu listinným způsobem
(1) V případě konání voleb listinným způsobem zajistí dílčí volební komise vytištění hlasovacích
lístků. Hlasovací lístek, s uvedením způsobu provedení volby, musí být sestaven tak, aby
hlasování bylo možno provést jednoznačně.
(2) V místě konání volby musí být umožněna úprava hlasovacího lístku, zajišťující tajné hlasování.
Členové volební komise zajistí tajnost hlasování. Každý oprávněný člen akademické obce (dále
také jen „volič“) hlasuje osobně, není možné zastoupení. Volič prokáže svoji totožnost členům
volební komise průkazem studenta nebo zaměstnance a následně obdrží hlasovací lístek pro
volbu do komory studentů, nebo do komory akademických pracovníků, který upraví dle
pokynů uvedených na hlasovacím lístku.
(3) Hlasovací lístek, na němž nebyl udělen žádný hlas, nebo označeno více kandidátů, než je
uvedeno v čl. 2 odst. 3, je neplatný. Pokud je hlasovací lístek upraven jiným způsobem, než
jaký stanovují pokyny uvedené v hlasovacím lístku, stává se také neplatným.

(1)
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Článek 5
Volby do senátu elektronickým způsobem
V případě konání voleb elektronickým způsobem jsou specifikace volebního systému, návod k
jeho použití a způsob autentizace voličů zveřejněny volební komisí v rámci informací podle čl.
3 odst. 10. Tyto informace poskytne volební komisi na vyžádání příslušný organizační útvar
univerzity, který se podílí na zajištění technického provozu volebního systému. Tento
organizační útvar univerzity rovněž poskytuje volební komisi potřebnou uživatelskou a
technickou podporu při obsluze volebního systému.
Podmínkou pro hlasování při elektronickém způsobu hlasování je předchozí autentizace voliče
prostřednictvím jeho přístupových univerzitních údajů (doménového účtu). Své přístupové
univerzitní údaje volič zadává prostřednictvím předem určeného rozhraní.
Seznamy oprávněných voličů, kandidátní listiny a další podstatné informace o volbách předává
volební komise nejpozději 5 dní před prvním dnem konání voleb dohodnutým způsobem v
předem domluveném formátu pověřenému zaměstnanci organizačního útvaru univerzity,
který se podílí na zajištění technického provozu volebního systému.
V případě konání voleb elektronickým způsobem provádí volič volbu přímo ve volebním
systému, přičemž volební systém ho na důsledky této volby upozorňuje před odesláním
hlasovacího lístku. Volební systém rovněž znemožňuje opakovanou volbu.

Článek 6
Vyhodnocení výsledků voleb
(1) Vyhodnocení výsledků voleb provádí volební komise. V případě konání voleb elektronickým
způsobem poskytuje volební komisi technickou podporu příslušný organizační útvar univerzity,
který se podílí na zajištění technického provozu volebního systému. Vyhodnocení výsledků
voleb a jejich zveřejnění na úřední desce univerzity instalované v prostorách fakulty provede
volební komise nejpozději do 5 pracovních dnů po posledním dni voleb. Senátory jsou zvoleni
ti kandidáti, kteří získali v tajné volbě v příslušné komoře nejvyšší počet hlasů tak, aby složení
senátu v jednotlivých komorách odpovídalo ustanovení v čl. 2 odst. 3. V případě rovnosti hlasů
na kterémkoliv místě v příslušné komoře rozhodne o pořadí kandidátů los. Los provede
předseda, nebo jím pověřený člen volební komise za přítomnosti nadpoloviční většiny členů.
Skutečnost, že kandidáti byli zvoleni, vyhlásí pověřený člen volební komise na prvním zasedání
zvoleného senátu.
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(2) Na základě rozhodnutí předsednictva senátu dojde k opakování voleb v případě, že byla
porušena ustanovení tohoto volebního řádu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby
zvolených senátorů. Předsednictvo senátu může rozhodnout o opakování voleb rovněž v
případě, kdy v průběhu voleb konaných elektronickým způsobem došlo k technickým potížím
v rozsahu, které mohly ovlivnit výsledek voleb. Termín pro opakování voleb stanoví ve svém
odůvodněném rozhodnutí předsednictvo senátu, a to do 21 dnů ode dne rozhodnutí.
(3) Návrh na přezkoumání přípravy, průběhu a výsledku voleb nebo na neplatnost volby kandidáta
nebo na stanovení pořadí náhradníků v příslušné komoře může podat každý člen akademické
obce. Návrh se zdůvodněním je třeba podat v podobě písemného vyjádření v listinné formě s
vlastnoručním podpisem kterémukoliv z členů volební komise nejpozději 5 dnů po zveřejnění
výsledků voleb na úřední desce. Předsednictvo senátu, uplynulo-li jeho funkční období, pak
poslední předsednictvo předcházejícího funkčního období, posoudí platnost volby do 21 dnů
ode dne obdržení návrhu.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Článek 7
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Volební řád schválený Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 6. června
2017.
Návrh tohoto volebního řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona senátem dne 19.
11. 2021.
Tento volební řád senátu byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona Akademickým
senátem Univerzity Pardubice dne 23. 11. 2021.
Tento volební řád senátu nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem
Univerzity Pardubice.
Tento volební řád senátu nabývá účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem
Univerzity Pardubice.

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
děkanka
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