
 

Volební řád Akademického senátu 

Fakulty elektrotechniky a informatiky 

 

Úvodní ustanovení 

Volební Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále jen „volební řád senátu“) 

se vydává v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a jeho změnách a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a je 

vnitřním předpisem Fakulty elektrotechniky a informatiky (dále jen „fakulta“). 

 

Článek 1 

Struktura a funkční období senátu 

(1) Akademický senát fakulty (dále jen „senát“) je volen z členů akademické obce fakulty (dále jen 

„akademická obec“). Senát má dvě komory. Členové senátu z řad akademických pracovníků tvoří 

komoru akademických pracovníků, členové senátu z řad studentů tvoří komoru studentů. 

(2) Celkový počet členů senátu je devět. Z celkového počtu je šest členů senátu z řad akademických 

pracovníků, zvolených akademickými pracovníky fakulty do komory akademických pracovníků, 

a tři senátoři z řad studentů, zvolených studenty zapsanými na fakultě do komory studentů. 

(3) Funkční období senátu je tříleté. Začíná skončením funkčního období odstupujícího senátu 

a končí uplynutím funkčního období senátu. 

(4) Členství v senátu je nezastupitelné a neslučitelné s výkonem funkcí uvedených v § 26 odst. 2 

zákona. 

(5) Je-li student zvolený do senátu v průběhu funkčního období senátu přijat do jiného, bezprostředně 

navazujícího studijního programu fakulty, jeho členství v akademickém senátu nezaniká. 

Podmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu nezaniká, stanoví Statut Univerzity 

Pardubice. Podmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu zaniká, stanoví Statut 

fakulty. 

(6) Je-li akademický pracovník zároveň studentem zapsaným na fakultě, může volit do komory 

senátu, do které byl navržen na člena senátu a potvrdil svoji kandidaturu. V  případě že 

nekandiduje, má právo volit do komory senátu, kterou si zvolí. Své rozhodnutí je povinen sdělit 

před obdržením volebního lístku. 

 

Článek 2 

Volby do senátu fakulty 

(1) Podmínky voleb do senátu stanoví § 26 zákona. Volby organizuje předsednictvo odstupujícího 

senátu a řídí je volební komise, která je minimálně tříčlenná. Předsedu a členy volební komise 

volí odstupující senát. Členové volební komise nemohou do senátu kandidovat. 

(2) Volby vyhlašuje odstupující senát nejpozději 30 dnů před skončením jeho volebního funkčního 

období.  Stanoví též termín a místo konání voleb. Termín voleb musí být stanoven minimálně na 

dva pracovní dny. Termín voleb je po jeho vyhlášení zveřejněn na úřední desce univerzity a 

veřejně přístupných webových stránkách fakulty. 

(3) Písemné návrhy na kandidáty do senátu může podávat každý člen nebo skupina členů akademické 

obce fakulty. Kandidovat mohou pouze členové akademické obce fakulty. Volební komise zapíše 

na volební lístek pouze ty kandidáty, kteří svou nominaci potvrdili písemným souhlasem. Návrhy 
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Okomentoval(a): [s2]: Viz leg. zkratka v čl. 1 odst. 1 



se podávají písemně členům volební komise senátu nejpozději deset dnů před prvním dnem 

konání voleb. Volební komise vyzve kandidáty, kteří nevyjádřili na návrhu svůj souhlas, aby jej 

doložili volební komisi nejpozději sedm dnů před konáním voleb. 

(4) Volební komise shromažďuje návrhy na členy senátu a z obdržených návrhů sestaví kandidátní 

listinu pro volbu členů senátu z řad akademických pracovníků do komory akademických 

pracovníků a kandidátní listinu pro volbu členů senátu z řad studentů do komory studentů, které 

zveřejní - společně s místem konání voleb - nejméně sedm dnů před konáním voleb na úřední 

desce univerzity a webových stránkách přístupných členům akademické obce fakulty. 

Na kandidátních listinách jsou kandidáti zapsáni v abecedním pořádku. Do kandidátní listiny 

nemohou být zapsáni členové akademické obce, jejichž funkce je neslučitelná s funkcí člena 

senátu a členové volební komise. Na kandidátní listiny musí být zapsáno minimálně tolik 

kandidátů, kolik odpovídá složení senátu v jednotlivých komorách uvedenému v čl. 1 odst. 2. 

(5) Před konáním voleb si volební komise zajistí vytištění volebních lístků do jednotlivých komor 

a seznamy studentů a akademických pracovníků fakulty oprávněných volit. V místě konání volby 

musí být umožněna úprava hlasovacího lístku zajišťující tajné hlasování. 

(6) Volby probíhají jednokolově. Každý oprávněný člen akademické obce má jeden hlas, je povinen 

hlasovat osobně, není možné zastupování a je povinen při obdržení volebního lístku prokázat 

svou totožnost přítomným členům volební komise. 

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

nejvýše tolik kandidátů, kolik odpovídá složení senátu v jednotlivých komorách uvedenému v čl. 

1 odst. 2. 

(8) 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 čl. 1 

odst. 2. V případě rovnosti hlasů na některém volitelném místě v příslušné komoře rozhodne mezi 

kandidáty los. 

(9) Nezvolení kandidáti do jednotlivých komor, kteří získali alespoň 10 % hlasů voličů, kteří se 

dostavili k volbám, se stávají náhradníky do senátu v pořadí obdržených hlasů.  Náhradníci 

mohou být do senátu povoláni na výzvu předsednictva senátu na uvolněná místa v senátu pro 

zbývající část funkčního období senátu. Pokud při uvolnění místa v senátu není žádný vhodný 

náhradník, vyhlásí senát doplňující volby do příslušné komory senátu. Doplňující volby se 

nemusí konat, pokud se místo v senátu uvolní v období šesti měsíců před uplynutím funkčního 

období senátu, nerozhodne-li senát jinak. Každý se může postavení náhradníka vzdát písemným 

prohlášením doručeným předsednictvu senátu;  účinky nastávají dnem doručení. 

(10) Volební komise zveřejní výsledky voleb do tří pracovních dnů od ukončení voleb na úřední desce 

univerzity a veřejně přístupných webových stránkách fakulty. Každý člen akademické obce má 

právo do 3 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 a jednacího řádu způsobem, který mohl ovlivnit výsledek 

voleb a potvrdí platnost voleb do senátu, nebo do konce funkčního období odstupujícího senátu 

vyhlásí opakování voleb. 

(11) Ustavující schůze nově zvoleného senátu je svolána předsedou odstupujícího senátu fakulty do 

patnácti dnů od začátku funkčního období nově zvoleného senátu. Na ustavující schůzi provede 

senát volbu předsednictva senátu. 

  

Článek 3 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušují se články 1 až 3 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice ze dne 15. ledna 2008. 
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(1)(2) Návrh tohoto volebního řádu senátu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 

Akademickým senátem Fakulty elektrotechniky a informatiky dne 9. května 2017. 

(2)(3) Tento volební řád senátu byl schválen podle § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým 

senátem Univerzity Pardubice dne 16. května 2017. 

(3)(4) Tento volební řád senátu nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 

senátem Univerzity Pardubice. 

(5) Tento volební řád senátu nabývá účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice. 

 

 

 Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., v. r. 

děkan 
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