
 

 

Manuál – Volby do AS 2. LF UK 

Tento manuál se řídí závaznými předpisy voleb, tedy především Volebním řádem 2. LF UK a 

Statutem 2. LF UK. 

Všechny základní dokumenty související s volbami musí být zároveň uveřejněny i v anglickém 

jazyce. 

A. Vyhlášení voleb 

AS 2. LF UK v dostatečném předstihu na svém zasedání vyhlásí termín konání voleb (1. kolo 

min. 30 dní a 2. kolo min. 15 dní před koncem funkčního období), rozdělení komunit ve 

studentské komoře, způsob a místa volby a volební komisi (3 studenti a 3 pedagogové). 

Vyhlášení bude neprodleně vyvěšeno na webu fakulty (zajistí PR oddělení). 

Volební komise si následně ze svého středu zvolí předsedu. Členství v komisi je neslučitelné 

s kandidaturou ve volbách.  

Senát pověří osobu zodpovědnou za administrativní průběh voleb, zpravidla se jedná o 

tajemníka fakulty. 

B. První kolo voleb a jeho příprava 

Volební komise společně s pracovišti děkanátu připraví volební lístky do prvního kola, které 

bude probíhat elektronickou formou. Na volebních lístcích nejsou uvedeni členové volební 

komise. Osoby podle Statutu 2. LF UK čl. 6 odst. 3. (rektor, prorektor, kvestor, děkan, 

proděkan, tajemník, ředitel VŠ ústavu a člen VR fakulty) v lístcích uvedeni jsou, ale je u nich 

vyznačena neslučitelnost funkcí. Ve studentské komoře jsou na lístcích studenti rozdělení dle 

komunit. 

Do 7 dnů od vyhlášení voleb rozešle volební komise členům akademické obce, kteří jsou 

oprávněni volit a být voleni v obou komorách, e-mailem oznámení o této skutečnosti. Tito 

mají 7 dní na to, aby si vybrali jednu komoru, ve které chtějí pro dané volby volit i být voleni. 

Pokud v této lhůtě neodpoví, budou automaticky zařazeni do pedagogické komory. 

První kolo voleb probíhá v obou komorách elektronickou formou. Volební systém se spustí v 

8 hod. první den 1. kola voleb a uzavře se ve 22 hod. druhý den. Pedagogové volí až 12 

kandidátů bez omezení, každému smí dát nejvýše jeden hlas. Studenti musí zvolit alespoň 2 

kandidáty ze své komunity (jinak je hlas neplatný) a dále až 10 dalších studentů bez ohledu na 

komunitu.  

IT oddělení následující den po ukončení hlasování dodá výsledky prvního kola volební komisi. 

Do druhého kola postupuje za pedagogy 24 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a dále 

všichni, kteří měli stejný počet hlasů jako poslední z nich. Za studenty postupují 4 kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů za každou komunitu (a všichni, kteří mají stejný počet hlasů jako 

poslední z nich) a dále 10 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na komunitu (a 

všichni, kteří mají stejný počet hlasů). Komise zveřejní celkové výsledky. 

C. Oslovení a prezentace kandidátů 

Volební komise osloví kandidáty (viz výše) do 3 dnů od ukončení prvního kola voleb. Komise 

jim zašle oznámení e-mailem a případně se s nimi pokusí kontaktovat telefonicky. Kontakty 



 

 

získá ve spolupráci se Studijním a Personálním oddělením. Kandidáti poté mají 5 dní (stanoví 

předseda volební komise) na to, aby se vyjádřili ke své kandidatuře. V případě, že neodpoví, 

považuje komise toto jako vyslovení nesouhlasu. Seznam kandidátů vč. jejich komunity, kteří 

souhlasili s kandidaturou, poté bude neprodleně vyvěšen na webových stránkách fakulty.  

AS doporučuje oslovit předem větší množství kandidátů s informací, že jejich případná 

kandidatura záleží souhlasu či nesouhlasu kandidátů, kteří jsou v pořadí výsledků „nad nimi“.  

Každý kandidát má právo na fakultních webových stránkách zveřejnit jeden článek. Umístění 

tohoto článku a zveřejnění zajistí Redakční rada. Články nebudou procházet jazykovou 

redakční úpravou. 

D. Druhé kolo voleb a jeho příprava 

Volební komise připraví seznamy oprávněných voličů a papírové volební lístky pro druhé kolo 

voleb. U studentské komory musí být na volebním lístku místo, kam student napíše číslo své 

komunity; pokud tak neučiní, je lístek neplatný.  

Volební místa určí senát při vyhlášení voleb. Na volební místnost dohlíží po celou dobu voleb 

člen volební komise nebo jím pověřená osoba, která však není kandidátem ve druhém kole 

voleb. 

Volič je po prokázání totožnosti označen v seznamu a je mu vydán jeden volební lístek. 

V místnosti je připravena urna na vhazování volebních lístků. Ve volebních místnostech musí 

být umožněno tajné hlasování. 

Pedagogové mohou dát svým kandidátům až 12 hlasů. 

Studenti na volební lístek musí napsat číslo své komunity a udělit hlas alespoň dvěma 

kandidátům ze své komunity (jinak je lístek neplatný), dále mohou dát až 10 hlasů bez ohledu 

na komunitu. Pokud nekandidují v dané komunitě alespoň dva studenti, může volič udělit 

v rámci své komunity tolik hlasů, kolik kandidátů v dané komunitě je, a dále až 10 hlasů bez 

ohledu na komunity. 

Po ukončení voleb seřadí volební komise kandidáty v každé komoře podle počtu hlasů. 

V pedagogické komoře je zvoleno 12 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, pokud má více 

kandidátů stejný počet hlasů, jejich pořadí se stanoví podle počtu hlasů v prvním kole, není-li 

toto možné, rozhodne se losem. Ve studentské komoře je zvolen jeden student s nejvyšším 

počtem hlasů v dané komunitě a dále 4 studenti s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na 

komunitu. Při rovnosti hlasů se postupuje stejně jako v pedagogické komoře. Zbývající 

kandidáti se stávají náhradníky.  

Volební komise zajistí zveřejnění výsledků voleb na fakultním webu nejpozději do 3 dnů. 

Volební komise připraví protokol o průběhu voleb dle Volebního řádu AS 2. LF UK čl. 7. do 7 

dní od vyhlášení výsledků voleb. Případné opakování voleb je řešeno ve Volebním řádu AS 2. 

LF UK, čl. 8. 


