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volební řád
Akademického senátu Lékařskéfakulty Univerzity palackého v olomouci

Akademický senát Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci schválil v souladu s § 27
odst. 7 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školóch a o změně a doplnění dalších
zókonů, ve znění pozdějšíchpředpisů na zasedání dne 2. května 2017 tento vnitřní předpis
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktery byl schvólen Akademickým senótem

Univerzity Palackého v Olomouci dne 24. května 2017.

Tento vnitřní předpis upravuje způsob voleb do Akademického senótu Lékařskéfakulty
Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen ,,LF UP').

čIánek r
Vymezení pojmů

Pro účelytohoto řádu se rozumí senátorem člen Akademického senátu LF UP (dále jen
,,senát").

1)

2)

3)

4|

5)

čtánek z
Vyhlášení voleb
Volby do senátu vyhlásí nejpozději dva měsíce před ukončenímfunkčníhoobdobí senát
svým usnesením. Neučiní-litak, vyhlásí volby děkan Lékařské fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci (dále jen ,,děkan").
Termín, konkrétní místo (místa) a složeníhlavnívolební komise stanoví vyhlašovatel tak,
aby volby probíhaly nejméně ve dvou a nejvýše ve čtyřech bezprostředně po sobě
následujících pracovních dnech (dále jen ,,volební dny"), v nichž se na LF UP koná výuka,
a dále téžtak, aby bylo možno ve volbách volit (odevzdávat hlasy) na každémze
stanovených míst a v každý volebníden nejméně v průběhu šesti hodin bez přerušení.
Usnesení o vyhlášení voleb (včetně termínu, konkrétního místa (míst) a složenívolební
komise) zveřejňuje na úřední desce LF UP a na webových stránkách LF UP vyhlašovatel
nejpozději 21dnů před prvním volebním dnem.
Současně s vyhlášením voleb vyzve vyhlašovatel všechny členy akademické obce LF UP,
aby v termínu podle odstavce 3 navrhli hlavní volební komisi kandidáty do senátu z řad
členůakademické obce LF UP,
Pokud senát po dobu šesti měsícůnekoná, skončífunkčníobdobí všech členůsenátu a
děkan vyhlašuje nové volby do senátu, a to nejpozději do 30 dnů.

Přípravu voleb a
dle čl. 2 odst 1.

článek g
Příprava voleb
jejich organizaci zajišťuje předseda odstupujícího senátu nebo děkan LF UP

článek +
volební komise
1) Pro účelyvoleb zYizuje vyhlašovatel hlavní volební komisi, případně dílčívolebníkomise.
Dílčívolební
komise (dále jen ,,volební komise") se zřizuje pro každévolební místo.
2| Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy hlavní volební komise, případně předsedy dílčích
volebních komisí. Předsedové dílčíchvolebních komisí jmenují ve svých komisích se
souhlasem vyhlašovatele dalšíčleny volebních komisí a svého zástupce. Členové
volebn ích kom isí se nazývají volebn í kom isa ři.

3) Před

4)

přijetím funkce se volební komisař písemně zaváže, že nepřijme kandidaturu v
daných volbách. Funkce volebního komisaře zaniká vzdáním se funkce, odvoláním nebo
zánikem členstvívolebního komisaře v akademické obci LF up. Na uvolněné místo ve
volební komisi je neprodleně jmenován nový volební komisař,
Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčíchvolebních komisí;
kontrolu vykonává prostřednictvím svých pověřených členů.

článek s
Seznamy voličů
Pověření zaměstnanci děkanátu LF UP vypracují seznamy voličůa předají je předsedovi
hlavnívolební komise nejpozději do 15 dnů před prvním volebním dnem:
a) seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty,
b) seznam akademických pracovníků,kteří působína LF UP (včetně akademických
pracovníků v doktorském studijním programu).

1)
2|

článek s
kandidáti
Kterýkoliv člen akademické obce LF UP můženavrhnout na kandidáta na senátora (dále
jen ,,kandidát") kteréhokoliv člena akademické obce LF UP, včetně sebe samotného.
2) Na LF UP se mohou pro účelyvoleb konat předvolební shromáždění, naposledy den
před zahájením voleb.

3) Členovénebo skupiny členůakademické obce LF UP, kteří navrhují kandidáta,

4)
5)

zašlou
takový písemný návrh předsedovi hlavnívolebníkomise.
Předseda hlavní volební komise zajistí písemný souhlas kandidátů s kandidaturou na
senátora.
Pokud kandidátní listina obsahuje menšínežpotřebný počet kandidátů (24 akademických
pracovníků a 12 studentů), předseda volební komise vyzve akademickou obec LF UP k
navrženídalšíchkandidátů na funkci senátora oznámením na úřednídesce LF up a na
webových stránkách LF UP.

Óánek z
Kandidátní listiny, hlasovací Iístky a dalšíúkony k přípravě voleb

1)

Kandidátní listina obsahuje abecedně seřazený jmenný seznam kandidátů zl":ad
akademických pracovníkůa z řad studentů. U každéhokandidáta je uvedeno pouze jeho
příjmenÍ, jméno, titul, rok narození a jeho pracoviště nebo ročníka studijní program.
AkademiČtípracovníci zapsaní na LF UP do studijního programu jsou zařazeni do

seznamu kandidátů z řad akademických pracovníků.
Předseda hlavní volební komise zveřejní kandidátní listiny nejméně týden před prvním
volebním dnem na úřednídesce a webových stránkách LF UP.
3) Vytištění hlasovacích lístkůzajistí předseda hlavní volební komise prostřednictvím
pověřených zaměstnanců děkanátu LF UP. Úaale na hlasovacím lístku jsou uvedeny tak,
aby nebylo možno jednotlivé kandidáty zaměnit. Hlasovací lístek pro volbu senátorů z řad
akademických pracovníků obsahuje abecedně seřazená jména kandidátů nominovaných
z akademických pracovníků,v hlasovacím lístku pro volbu senátorů z řad studentů jsou
uvedena abecedně seřazená jména kandidátů nominovaných ze studentů. Na hlasovacím
lístku se dále uvádí pouze:
a) příjmení, jméno a titul kandidáta,
b) roknarozeníkandidáta,
c) pracoviště nebo ročníka studijníprogram kandidáta.
4) Hlasovací lístky jsou vytisknuty v písmu stejného druhu a ve stejné velikosti, na papíru
stejné barvy, jakosti a rozměrů.
2)

článek g
průběh voIeb

1) Volby se konají ve dnech stanovených v usnesenío jejich vyhlášení (čl. 2).
2) Akt volby kandidátů se uskutečňuje v určených volebních místnostech jednotlivých
volebních míst.

3) Volební místnost je řádně a viditelně označena, je vybavena volební schránkou,

4)

5)
6)

7)

dostateČným množstvím hlasovacích lístků,psacími potřebami a tímto Volebním řádem
(dále jen ,,řád"), který musí být voličůmna jejich žádost zapůjčenk nahlédnutí.
Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístkůurčeny zvláštníprostory,
oddělené tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování; v těchto prostorách nesmí být nikdo v
době volebního aktu přítomen zároveň s voličem.
Předseda volební komise je povinen před zahájením voleb zkontrolovat, zda je volební
místnost vybavena podle odstavců 3 a 4, a před ostatními členy volební komise dále
zapečetit zkontrolovanou a prázdnou volební schránku.
Předsedové volebních komisí obdržínejpozději před začátkem voleb v prvnívolební den
od hlavní volební komise seznamy voličů,kteříjsou oprávněni volit v určenémvolebním
místě. K seznamům obdržípředsedové volebních komisí téžodpovídajícípočet
hlasovacích lístků.
Před vykonáním volebního aktu ověří volební komise voličovu totožnost (u akademických
pracovníkŮ podle obČanskéhoprůkazu nebo průkazu zaměstnance, u studentů podle
prŮkazu studenta, popřípadě občanskéhoprůkazu) a skutečnost, zda je volič
zaregistrován v seznamu voličů.Odpovídá-|i voličova totožnost údajůmuvedeným v
seznamu voliČŮ, vydá mu volební komise hlasovací lístek, poučíjej o způsobu a dalších
náležitostech hlasování a umožnímu vstoupit do zvláštního prostoru určenéhok úpravě

hlasovacích lístků.Voliči z řad akademických pracovníků(včetnětěch, kteříjsou na LF Up
zapsáni do doktorského studijního programu) obdržíhlasovací lístek se seznamem
kandidujících akademických pracovníků, voliči z řad studentů obdržíhlasovací lístek se
seznamem kandidujících studentŮ. Volič je oprávněn provést volební akt pouze v
prostoru uvedeném v odstavci 4 Volbu kandidátů provedou akademičtí pracovníci
zakrouŽkováním pořadového čísla,popřípadě jména a příjmení,nejvýše 24 kandidátů,
studenti zakroužkováním pořadového čísla,popřípadě jména a příjmení, nejvýše 12
kandidátů.
8) Hlasovací lístek upravený podle odstavce 7 vložívolič za dohledu volební komise do
volební schránky; tím je voličůvvolební akt ukončen a volič již není oprávněn v těchto
volbách znovu hlasovat.
9) Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič označívícekandidátů, než je uvedeno v odstavci
7, nebo je označíjinak, než je uvedeno v odstavci 7.

1)

2)

3)

4)

5)

Óánek g
Výs!edky voleb
Po ukonČenívoleb uzavřou předsedové volebních komisí nebo jejich zástupci volební
místnosti. Volební komise vyhotoví po ukončenívoleb zápis o výsledku hlasování v
hlasovacím místě ve dvojím stejnopise; tento zápis podepíšívšichni členovévolební
komise. Jestliže některý z členůvolební komise odmítne zápis podepsat, uvedou se v
zápise důvody, pro které tak učinil.
V zápise podle odstavce ], se uvede:
a) počet voličů,kterým byly vydány hlasovací lístky,
b) počet odevzdaných hlasovacích lístků,
c) počet platných hlasovacích lístků,
d) pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů z platných hlasovacích lístkůuvedené
sestupně, v případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadívolebníkomise losováním,
e) stručný obsah oznámenía stížností,které by|y podány volební komisi,
f) usnesení, která volebníkomise přijala, a jejich stručnézdůvodnění.
Za správnost vyhotovení zápisu podle odstavce 1 odpovídajípředsedové volebních
komisí.
Po podepsání obou stejnopisů zápisu podle odstavce 1 předá předseda volební komise
nejpozději v bezprostředně následující den jeden stejnopis předsedovi hlavní volební
komise; druhý stejnopis předseda volební komise založído agendy předsedy senátu.
Hlavní volební komise zveřejní předběžné výsledky voleb, proti kterým můžekterýkoliv
Člen akademické obce LF UP podat písemně do tří dnů u hlavnívolební komise námitky.
Hlavní volební komise rozhodne bez zbytečnéhoodkladu o oprávněnosti námitek proti
platnosti voleb a vyhlásíplatné výsledky voleb nebo případně rozhodne o vypsání nových
voleb.

Óánek r0
Opakování voleb
1) Volby se opakují, došlo-|i k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, pokud jde
o zvolené kandidáty.
2) O opakovánívoleb rozhoduje hlavní volební komise.

3)

Pro přípravu, prŮběh, zakončenía vyhlašování výsledků opakovaných voleb se užijí
ustanovení o volbách.

1)

2)

Óánek rr
obsazování mandátů
Na základě zápisů vyhotovených podle čl. 9 odst. 1, zpracovaných příslušnými volebními
komisemi, určíhlavní volební komise do tří dnů od obdrženítěchto zápisů složenínového
senátu; hlavnívolební komise přitom postupuje podle následujícího klíče:
a) zjistí, zda nenítřeba opakovat volby z důvodůuvedených v čl. ]-0,
b) pokud nenídůvod postupovat podle čl. 10, je zvoleno senátory prvních 24 kandidátů
z řad akademických pracovníkůa prvních 12 kandidátů z řad studentů,
c) všichni ostatní kandidáti, kteří nebyli zvoleni senátory, se stávají po dobu trvání
funkčníhoobdobí nově zvoleného senátu náhradníky senátorů (dále jen ,,náhradníci")
a to v pořadí podle počtu získaných hlasů.
Hlavní volební komise vypracuje závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích voleb a
předloží ji senátu,

č!ánek tt
vznik mandátu senátora
Mandát senátora vzniká zvolením.

čtánek tg
Náhradníci
Náhradníka senátora povolává k výkonu funkce senátora předseda senátu.

článek 14
Funkčníobdobí senátu
je
Funkčníobdobí senátu
tříleté.Začínáběžet dnem následujícím po ukončenífunkčního
období předchozího senátu, nikoliv však dříve, než jsou platně zvoleni všichni členové
nového senátu, První zasedání senátu se koná nejpozději do 14 dnů od začátku jeho
funkčníhoobdobí. Pokud je student zvolený do akademického senátu fakulty v průběhu
svého funkčníhoobdobí přijat do bezprostředně navazujícíhostudijního programu/ nezaniká
jeho členství.
čtánek ts
Zánik mandátu senátora rezignací na rnýkon mandátu
průběhu
V
funkčníhoobdobí senátu mohou senátoři na výkon svého mandátu rezignovat.
Rezignaci doručuje senátor písemně předsedovi senátu. Rezignace senátora je účinnádnem
doručenípísemnéhoprohlášenírezignujícíhosenátora o své rezignaci předsedovi senátu.

1)

2|
3)

článek 16
zánik mandátu senátora zbavením mandátu
NezúČastní-lise senátor třikrát zasedání senátu, aniž by se omluvil jeho předsedovi,
navrhne předseda zbavení jeho mandátu.
Na zasedání senátu, na němž se má rozhodovat o zbavení senátora mandátu, musí b,it
senátor, o jehož zbavenímandátu se má rozhodovat, řádně písemně pozván.
Usnesení o zbavení mandátu schvaluje senát hlasy nejméně tří pětin všech senátorů.

článek 17
Ostatní způsoby zániku mandátu senátora
Mandát senátora zanikne:
a) uplynutím funkčníhoobdobí senátu,
b) dnem ukončeníčlenstvívakademické obci LF UP,
c) dnem přijetím akademické funkce, která je neslučitelná s členstvímv senátu,
d) smrtísenátora.

1) Doplňovací volby do

2)
3)

náhradník.

článek 18
Doplňovací volby do senátu
senátu se vyhlašují, pokud na uvolněný mandát není žádný

Doplňovací volby do senátu se nemusejí vyhlašovat, pokud byl mandát uvolněn v
posledních devíti měsících funkčníhoobdobía usnes|-|i se na tom zároveň senát.
Na přípravu, průběh, zakončenía vyhlašovánívýsledků doplňovacích voleb do senátu se
vztahují ustanovení o volbách.

článek 19
závěrečná a zrušovacíustanovení
1)

Tento řád byl schválen senátem dne 2. května 2O!7 a Akademickým senátem Up dne 24.
května 2OI7 s pozměňovacími návrhy, se kterými vyslovil senát souhlas dne 30. května

2ot7.
2)

Tento řád nabývá účinnostidnem zveřejnění.

3)

Dnem nabytí účinnostitohoto řádu se zrušuje Volební a jednací řád Akademického
senátu LF UP ze dne 20.5.2009.

V Olomouci dne 10. dubna 2017

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., v.

děkan Lékařskéfakulty Univerzity Palackého

MUDr. Jan Strojil, Ph.D., v.

r.

$!

L

/K

předseda Akademického senátu Lékařskéfakulty Univerzity palackého v olomouci

