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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU   
UNIVERZITY PARDUBICE 

ZE DNE 9. ČERVNA 2017 
  

Článek 1 
Členství v Akademickém senátu Univerzity Pardubice 

(1) Akademický senát Univerzity Pardubice (dále jen „senát“) je samosprávným zastupitelským 
akademickým orgánem, jehož členové (dále jen „senátor“) jsou voleni z řad členů akademické 
obce Univerzity Pardubice (dále jen „akademická obec“). 

(2) Funkční období jednotlivých senátorů je tříleté. Volební období senátu je tříleté. Prvním 
dnem volebního období senátu je den následující po uplynutí volebního období odstupujícího 
senátu. 

(3) Členství v senátu je nezastupitelné. Neslučitelnost funkcí s členstvím v senátu stanoví § 8 
odst. 2 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“). 

(4) Členství v senátu zaniká: 

a) dnem ukončení členství v akademické obci Univerzity Pardubice (dále jen “univerzita“),  

b) dnem ukončení členství v akademické obci, za kterou byl senátor zvolen,  

c) dnem zániku volebního celku, za který byl senátor zvolen, 

d) dnem nástupu do funkce neslučitelné s funkcí senátora,  

e) úmrtím,  

f) dnem doručení písemného vzdání se funkce senátora předsednictvu senátu. 

(5) 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 příslušném volebním celku a komoře. 

(6) 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 kandidát, který 
neodmítne výkon funkce senátora, vyhlásí senát doplňující volby do příslušné komory 
v příslušném volebním celku. Doplňující volby se nemusí konat, pokud se místo senátora uvolní 
v období devíti měsíců před uplynutím volebního období senátu, pokud senát nerozhodne jinak. 

 (7) Každý náhradník se může postavení náhradníka vzdát písemným prohlášením doručeným 
předsednictvu senátu; účinky nastávají dnem doručení. 
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Článek 2 
Složení senátu  

(1) Volby do senátu se uskutečňují v následujících volebních celcích: 
a) Dopravní fakulta Jana Pernera, 

  Fakulta ekonomicko-správní, 
  Fakulta filozofická, 

 Fakulta chemicko-technologická, 
  Fakulta zdravotnických studií, 
  Fakulta elektrotechniky a informatiky.  
b) Fakulta restaurování. 
c) Katedra tělovýchovy a sportu, Jazykové centrum. 

(2) Volební celky uvedené v odstavci 1 písm. a) volí z členů jejich akademické obce šest 
senátorů, z toho čtyři z řad akademických pracovníků a dva z řad studentů. Volební celek 
uvedený v odst. 1 písm. b) volí z členů jeho akademické obce dva senátory, z toho jednoho z řad 
akademických pracovníků a jednoho z řad studentů. Volební celky uvedené v odstavci 1 písm. c) 
volí z členů jejich akademické obce jednoho společného senátora z řad akademických 
pracovníků.  

(3) Senát má dvě komory. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických 
pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů. 

(4) Při zřízení nového volebního celku fakulty nebo nového volebního celku, vyhlásí senát 
v novém volebním celku pro zbývající volební období doplňující volby. Doplňující volby se 
nemusí konat, pokud je nový volební celek zřízen v období devíti měsíců před uplynutím 
volebního období senátu, pokud senát nerozhodne jinak. 

Článek 3 
Volby do senátu  

(1) Volby do senátu jsou přímé s tajným hlasováním. Volby do nového senátu organizuje senát 
s pomocí akademických senátů fakult a Studentské rady univerzity. Volby řídí senátem zvolená 
pětičlenná hlavní volební komise. Volby vyhlašuje senát nejpozději tři měsíce před uplynutím 
svého funkčního období.  

(2) Volby jsou organizovány ve volebních celcích, které tvoří jednotlivé fakulty a jeden volební 
celek tvoří pracoviště uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. c). Volby ve volebních celcích na 
jednotlivých fakultách řídí dílčí volební komise jmenovaná předsednictvem akademického 
senátu fakulty. Volby ve volebním celku uvedeném v čl. 2 odst. 1 písm. c) řídí dílčí volební 
komise jmenovaná předsednictvem senátu. Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat 
činnost dílčích volebních komisí prostřednictvím svých pověřených členů. 

(3) Volby se konají v pracovních dnech v období dvou kalendářních týdnů, stanovených 
předsednictvem senátu a jsou vyhlašovány nejméně 6 týdnů před jejich konáním. Konkrétní 
termín konání voleb tak, aby šlo nejméně o dva dny, a místo konání voleb stanoví na 
jednotlivých fakultách akademický senát fakulty a ve volebním celku uvedeném v čl. 2 odst. 1 
písm. c) předsednictvo senátu nejméně 30 dnů před jejich konáním. 

(4) Akademičtí pracovníci příslušného volebního celku volí senátory do komory akademických 
pracovníků a studenti příslušného volebního celku volí senátory do komory studentů. Členové 
hlavní volební komise a dílčích volebních komisí nemohou do senátu kandidovat. 

(5) Každý člen akademické obce má právo kandidovat a volit členy senátu pouze do jedné 
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z komor senátu v jednom volebním celku. Akademický pracovník může kandidovat nebo volit 
do komory akademických pracovníků ve volebním celku té součásti univerzity, uvedenou jako 
místo výkonu práce v jeho pracovní smlouvě. Je-li akademický pracovník současně studentem, 
může kandidovat nebo volit do komory studentů nebo do komory akademických pracovníků, 
kterou si zvolí v příslušném volebním celku. Je-li student zapsán do studia na více součástech 
univerzity, může kandidovat nebo volit do komory studentů ve volebním celku, který si zvolí. 
Člen akademické obce s právem volit ve zvoleném volebním celku je povinen nejméně 15 dnů 
před konáním voleb sdělit své rozhodnutí předsedovi hlavní volební komise, který zajistí jeho 
zapsání do příslušného volebního seznamu. 

(6) Nejméně 10 dnů před konáním voleb si dílčí volební komise zajistí zpracování volebních 
seznamů studentů oprávněných volit do komory studentů a volební seznamy akademických 
pracovníků oprávněných volit do komory akademických pracovníků, v příslušném volebním 
celku. Návrhy na kandidáty do senátu může podávat každý člen nebo skupina členů akademické 
obce příslušného volebního celku, zvlášť do komory akademických pracovníků a zvlášť do 
komory studentů. Kandidovat mohou pouze členové akademické obce příslušného volebního 
celku. Se svou kandidaturou musí navrhovaný kandidát vyslovit písemný souhlas; vyjádření 
kandidáta si vyžádá dílčí volební komise. Písemné návrhy, podepsané navrhovatelem se podávají 
členům dílčí volební komise nejpozději 10 dnů před prvním dnem voleb. Ve volebních celcích se 
před volbami mohou konat předvolební shromáždění.  

(7) Dílčí volební komise sestaví kandidátní listinu, kterou zveřejní alespoň 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 volebních komisí.  

(8) Dílčí volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků. Hlasovací lístek, s uvedením 
způsobu provedení volby, musí být sestaven tak, aby hlasování bylo možno provést jednoznačně.  

(9) Kandidátní listina, termín a místo volby pro příslušný volební celek musí být dílčí volební 
komisí zveřejněny na informačních deskách univerzity, instalovaných v prostorách příslušného 
volebního celku, ve stanovených termínech.  

(10) V místě konání volby musí být umožněna úprava hlasovacího lístku, zajišťující tajné 
hlasování. Každý oprávněný člen akademické obce hlasuje osobně, není možné zastoupení. Volič 
prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise a následně obdrží hlasovací 
lístek pro volbu do komory studentů nebo do komory akademických pracovníků. 

(11) Dílčí volební komise předá protokolárně zpracované výsledky voleb hlavní volební komisi 
bez zbytečného odkladu. Požadavky na obsah a formu protokolu o průběhu a výsledku voleb 
stanoví hlavní volební komise. Zjištěné výsledky se zveřejňují na informačních deskách 
univerzity, instalovaných v prostorách volebního celku. 

(12) Celkové výsledky voleb zjišťuje hlavní volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede 
nejpozději do 5 pracovních dnů po posledním dni voleb.  Na platnost voleb se vztahuje 
ustanovení § 8 odst. 1 zákona. Senátory jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali v tajné volbě 
v příslušném volebním celku a příslušné komoře nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů 
na některém z volitelných míst rozhodne o pořadí kandidátů los. Skutečnost, že kandidáti byli 
zvoleni, vyhlásí pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání senátu. 

(13) Náhradníky do příslušné komory senátu se stávají ti kandidáti, kteří získali více než 10 % 
hlasů voličů, kteří se dostavili v daném volebním celku k volbám.  
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(14) Na základě rozhodnutí hlavní volební komise dojde k opakování voleb v případě, že byla 
porušena ustanovení tohoto volebního řádu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek volby 
zvolených senátorů. Došlo-li k pochybení při stanovení pořadí náhradníků, platí, že náhradníci od 
místa pochybení nebyli zvoleni. Termín pro opakování voleb stanoví ve svém rozhodnutí hlavní 
volební komise. 

(15) Návrh na přezkoumání přípravy, průběhu a výsledků voleb nebo na neplatnost volby 
kandidáta nebo na stanovení pořadí náhradníků v příslušné komoře volebního celku může podat 
každý člen akademické obce zapsaný ve volební listině pro její volbu. Návrh se zdůvodněním je 
třeba podat písemně hlavní volební komisi nejpozději 5 kalendářních dnů po zveřejnění výsledků 
voleb na informační desce univerzity. Hlavní volební komise posoudí platnost volby do 21 dnů 
ode dne obdržení návrhu. 

 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Univerzity Pardubice schválený 
senátem dne 8. února a 27. března 2001 a registrovaný Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 19. dubna 2001 pod čj. 16 132/2001-30. 

(2) Tento volební řád byl projednán a schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona senátem 
dne 25. dubna 2017. 

(3) Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., v. r. 

rektor 

 


