
Manuál voleb do Akademického senátu UK na 2. lékařské fakultě UK 

Tento manuál se řídí závaznými předpisy voleb, tedy především Volebním řádem AS 
UK a Statutem UK. 

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

1. Vyhlášení voleb  

AS 2. LF UK v dostatečném předstihu vyhlásí termín konání voleb (listopad 2019), 
způsob a místa volby a dílčí volební komisi. Vyhlášení bude neprodleně oznámeno 
na veřejné části fakultních webových stránek (zajistí PR oddělení).  

Předsedu následně jmenuje Akademický senát 2. LF UK.  Členství v komisi 
je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.  

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

2. Návrh kandidátů 

Kterýkoli člen akademické obce 2. LF UK může navrhnout kandidáta do voleb do AS 
UK. Přílohou tohoto manuálu je Nominační návrh kandidáta, na které uvede jméno 
navrhovatele (může být sám navrhovaný), jméno navrhovaného, jeho souhlas 
s kandidaturou a podpis navrhovaného. Takto vyplnění návrh poté odevzdá jednomu 
z vybraných členů dílčí volební komise či osobě pověřené předsednictvem senátu. Dílčí 
komise následně ověří platnost Nominačního návrhu a zda navrhovatel i navržený jsou 
členy akademické obce 2. LF UK. Seznam kandidátů bude zveřejněn ve veřejné části 
fakultních webových stránek nejpozději čtyři dny před prvním dnem voleb. 

Každý kandidát má právo na fakultních webových stránkách zveřejnit jeden článek. 
Umístění tohoto článku a zveřejnění zajistí PR oddělení fakulty. Články nebudou 
procházet jazykovou či  redakční úpravou.  

3. Příprava voleb 

Děkanát fakulty vypracuje a předá předsedovi AS seznamy oprávněných voličů 
(studentů, AP) nejpozději 15 dnů před prvním dnem voleb  

Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu vytištění hlasovacích lístků.  

Volební místa určí senát při vyhlášení voleb. Na volební místnost dohlíží po celou dobu 
voleb dva členové dílčí volební komise.  

 Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 
úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

 



Po prokázání totožnosti je voliči z řad studentů vydán hlasovací lístek pro volbu 
studentů a voliči z řad akademických pracovníků hlasovací lístek pro volbu 
akademických pracovníků. Každý volič může hlasovat pouze jednou. Volič na 
hlasovacím lístku označí nejvýše dva kandidáty; je-li označeno více kandidátů nebo 
nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. Hlasovací lístek volič vhodí do 
volební urny. 

4. Výsledky voleb 

Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva 
z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Dojde-li na druhém a třetím 
místě, nebo i na dalších místech rozhodných pro zvolení kandidáta, k rovnosti hlasů, 
určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí volební komise za přítomnosti jejího 
předsedy, osoby odpovědné za administrativní průběh voleb a minimálně dalších tří 
členů volební komise, z čehož alespoň dva musí být studenti 2. LF UK. 
 
Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období náhradníky v pořadí 
podle počtu získaných hlasů. To neplatí, jestliže kandidát obdržel hlasy méně než 10 % 
těch voličů z příslušné fakulty, popřípadě z dalších součástí, kteří se dostavili k volbám. 

 
Zjištěné výsledky předá předseda dílčí volební komise nebo jím pověřený člen dílčí 
volební komise bezodkladně hlavní volební komisi. Vzor protokolu o průběhu 
a výsledcích voleb stanoví hlavní volební komise. Zjištěné výsledky se zveřejňují 
ve veřejné části internetových stránek univerzity a ve veřejné části internetových 
stránek dotčených fakult. 

 
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební 
komisi, a to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí 
být písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Hlavní volební komise posoudí platnost 
volby do 21 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení, popřípadě stížnost. 
 
Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda hlavní volební komise nebo 
jím pověřený člen hlavní volební komise na prvním zasedání Senátu konaném 
po 1. únoru. Zvolenému členovi se předá písemné osvědčení. 

 
 


