VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY
ze dne 14. června 2017
Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b)
a § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 20 odst. 2 písm. g)
Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy usnesl na tomto Volebním řádu
akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním
předpisu:
Oddíl první
Obecná ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

Členy akademického senátu (dále jen „senát“) Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity
Karlovy (dále jen „fakulta“) volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Volby jsou
přímé, s tajným hlasováním.

2.

Senát sestává z šestnáctičlenné komory akademických pracovníků (dále jen „zaměstnanecká
komora“) a z devítičlenné komory studentů (dále jen „studentská komora“). Volby členů
jednotlivých komor probíhají odděleně. Akademičtí pracovníci fakulty volí ze svých řad
členy zaměstnanecké komory, studenti zapsaní na fakultě volí ze svých řad členy studentské
komory.

3.

Funkční období všech členů senátu zvolených v řádných volbách je tříleté. Délku funkčního
období členů senátu zvolených v doplňovacích volbách stanoví čl. 8 odst. 1. Délku
funkčního období členů senátu zvolených v mimořádných volbách stanoví čl. 3 odst. 2.
Délku funkčního období členů senátu zvolených v opakovaných volbách stanoví čl. 6 odst.
1. Funkční období členů zaměstnanecké komory končí 31. ledna, funkční období členů
studentské komory končí 31. května. Uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká.

4.

Před uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká
a) současně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, za kterou byl zvolen,
nestanoví-li tento řád jinak,
b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu, předsedovi
senátu,
c) dnem, kdy se člen ujal funkce, jejíž neslučitelnost s členstvím senátu stanoví čl. 6 odst. 7
Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „Statut“),
d) rozpuštěním senátu děkanem z důvodu nečinnosti podle § 26 odst. 3 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
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5.

Děkanát fakulty poskytuje součinnost při organizaci a zajištění řádného průběhu voleb.

6.

Kdykoliv se v tomto řádu stanoví lhůty ve dnech, jsou stanoveny v kalendářních dnech,
není-li výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní.
Čl. 2
Vyhlášení a organizace řádných voleb

1.

Řádné volby do zaměstnanecké komory senátu vyhlašuje senát nejpozději 30 dnů před
koncem funkčního období jejích členů. Řádné volby do studentské komory vyhlašuje senát
nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období příslušné třetiny jejích členů.

2.

Součástí vyhlášení je způsob volby, stanovení funkčního období volených členů a další
podrobnosti o průběhu voleb. Vyhlášení voleb se zveřejňuje ve veřejné části internetových
stránek (dále jen „webové stránky“) fakulty nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb.

3.

Současně zřídí senát volební komisi a jmenuje jejího předsedu a ostatní členy. Jmenováním
dalších zástupců studentů do volební komise může senát pověřit studentskou komoru.
Volební komise má nejméně tři členy a dohlíží na řádný průběh voleb.

4.

Kandidáty pro volby může písemně navrhnout předsedovi volební komise člen nebo skupina
členů akademické obce. Součástí návrhu je písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou.
Kandidát má právo na zveřejnění svého volebního programu, včetně stručného představení
své osoby; podrobnosti stanoví volební komise.

5.

Kandidátní listiny podle čl. 9 a 12 uzavírá volební komise ve lhůtě stanovené ve vyhlášení
podle odstavce 2; k později podaným návrhům kandidátů se nepřihlíží. Tato lhůta musí být
stanovena na nejméně 3 dny a nejvýše 7 dnů před prvním dnem voleb.

6.

Kandidátní listiny volební komise zveřejní nejpozději 48 hodin před začátkem voleb. Ve
stejné lhůtě zveřejní volební komise ve veřejné části webových stránek fakulty volební
programy těch kandidátů, kteří je volební komisi poskytnou.

7.

Děkanát fakulty nejpozději 15 dnů před prvním dnem voleb vypracuje seznam oprávněných
voličů. V seznamu oprávněných voličů pro volby do zaměstnanecké komory je u každého
voliče vyznačena jeho příslušnost k sekci fakulty dle čl. 3 odst. 1 Statutu (F - fyzikální
sekce, I – informatická sekce, M – matematická sekce) či k jiné součásti fakulty dle čl. 3
odst. 3 Statutu (O – ostatní). Volič, který může být zařazen do více skupin, si při volbě jednu
z těchto skupin vybere.
Čl. 3
Mimořádné volby

1.

Nastane-li situace podle čl. 1 odst. 4 písm. d), vyhlásí děkan opatřením mimořádné volby do
obou komor senátu.

2.

Funkční období všech členů zaměstnanecké komory zvolených v těchto volbách končí
nejbližšího 31. ledna následujícího po uplynutí dvou let od začátku jejich funkčního období.
Funkční období prvních třech členů studentské komory zvolených v těchto volbách v pořadí
podle čl. 13 odst. 3 a 4 končí nejbližšího 31. května následujícího po uplynutí dvou let od
začátku jejich funkčního období, funkční období dalších třech členů studentské komory
zvolených v těchto volbách v pořadí podle čl. 13 odst. 3 a 4 končí nejbližšího 31. května
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následujícího po uplynutí jednoho roku od začátku jejich funkčního období, funkční období
dalších třech členů studentské komory zvolených v těchto volbách v pořadí podle čl 13 odst.
3 a 4 končí nejbližšího 31. května následujícího po začátku jejich funkčního období.
Členové studentské komory, jejichž funkční období je nejvýše dvouleté, se po skončení
funkčního období stávají náhradníky a zařazují se na první pozice v seznamu náhradníků.
3.

Pro organizaci a průběh mimořádných voleb se přiměřeně použijí ustanovení čl. 2 odst. 2 až
7 a čl. 10 a 13.
Čl. 4
Průběh voleb

1.

Volby probíhají v pracovních dnech tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém
stanoveném místě nejméně 4 hodiny. Během prázdnin na fakultě není možné konat volby.

2.

Na základě usnesení senátu pro řádné a doplňovací volby nebo opatřením děkana pro
mimořádné volby se mohou volby provést částečně či úplně elektronicky pomocí počítačové
sítě, přičemž musí být zajištěno splnění podmínek podle zákona o vysokých školách.
Součástí vyhlášení podle čl. 2 odst. 2 pak je i dokument o technických podrobnostech
organizace, průběhu a zabezpečení takových voleb. Případné námitky členů akademické
obce fakulty řeší vyhlašovatel voleb.

3.

Volič prokazuje svoji totožnost členům volební komise, nebo, v případě elektronické volby,
se autentizuje v elektronickém systému pro volby.

4.

Volič obdrží hlasovací lístek v listinné podobě, nebo elektronický hlasovací lístek (dále jen
„hlasovací lístek“). V prostoru určeném pro hlasování, či v elektronickém systému pro volby
je zajištěna možnost tajné úpravy hlasovacího lístku tak, aby byla zajištěna anonymita
volby.

5.

Každý volič může použít k hlasování pouze jeden hlasovací lístek.

6.

Hlasovací lístek musí být vyplněn v souladu s čl. 10 odst. 2 nebo čl. 13 odst. 1, jinak je
lístek neplatný.
Čl. 5
Výsledky voleb

1.

Výsledky voleb zjišťuje volební komise nejpozději první pracovní den následující po
posledním dni voleb.

2.

Na sčítání hlasů dohlížejí nejméně tři členové volební komise. Po sečtení všech hlasů sestaví
volební komise protokol o výsledcích voleb, který obsahuje zejména termín voleb, celkový
počet vydaných hlasovacích lístků, celkový počet odevzdaných hlasovacích lístků, počet
platných hlasovacích lístků, počet hlasů odevzdaných ve prospěch jednotlivých kandidátů,
seznam zvolených kandidátů (dle čl. 10 odst. 4, 6 a 7 nebo čl. 13 odst. 3 a 4) a seznam
náhradníků (v pořadí podle čl. 10 odst. 8 nebo čl. 13 odst. 5) spolu s označením kandidátní
listiny, na které byli uvedeni. Volební protokol podepisuje předseda volební komise
a nejméně dva další její členové.

3.

Předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise bezodkladně oznámí
výsledky voleb předsedovi senátu a zveřejní je ve veřejné části webových stránek fakulty.
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4.

Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi, a to
nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná
a obsahovat odůvodnění. Podanou stížnost projedná volební komise do tří pracovních dnů
a o výsledku projednání bezodkladně uvědomí stěžovatele a předsedu senátu.

5.

Skutečnost, že kandidát byl platně zvolen, vyhlásí předseda senátu na prvním zasedání
senátu konaném po vypršení lhůt podle odstavce 4. Zvolenému kandidátovi se poté předá
písemné osvědčení zpravidla na prvním zasedání senátu po začátku jeho funkčního období.
Čl. 6
Opakování voleb

1.

Pokud volební komise při projednání stížnosti dle čl. 5 odst. 4 nebo ve stejné lhůtě během
výkonu své funkce dospěje k závěru, že došlo k pochybení, které mohlo závažně ovlivnit
výsledky voleb, volby se opakují. Funkční období členů senátu zvolených v těchto volbách
končí spolu s koncem funkčního období členů senátu, kteří by daná místa zastávali. Za
závažné ovlivnění výsledků voleb je považováno, pokud v důsledku pochybení mohlo dojít
ke změně seznamu zvolených kandidátů. Pokud volební komise shledá pochybení, které
mohlo vést ke změně pořadí náhradníků, kandidáti, kteří se umístili na místě, o kterém
panuje pochybnost, nebo níže, se nestávají náhradníky.

2.

Termín opakování voleb stanoví volební komise. Lhůty dle čl. 2 odst. 2 mohou být
v takovém případě zkráceny, ne však na méně než 14 dnů. Lhůta dle čl. 2 odst. 7 může být
zkrácena, ne však na méně než 7 dnů.

3.

Při opakování voleb se kandidáti z předchozího termínu voleb stávají opět kandidáty, pokud
se své kandidatury nevzdají písemným prohlášením doručeným předsedovi volební komise.
Ustanovení čl. 2 odst. 4 zůstává nedotčeno.
Čl. 7
Náhradníci

1.

Postavení náhradníka zaniká povoláním za člena senátu nebo uplynutímtřech let od termínu
posledních voleb, ve kterých náhradník kandidoval. Dále se pro postavení náhradníka
přiměřeně použije ustanovení čl. 1 odst. 4.

2.

Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo v senátu po zániku členství člena senátu,
předseda senátu povolá na jeho místo náhradníka. Náhradník může povolání bezodkladně
písemně odmítnout. V takovém případě zůstává náhradníkem a za člena senátu je povolán
další náhradník.

3.

Pořadí při povolávání náhradníků stanoví čl. 11 a 14 tohoto řádu.
Čl. 8
Doplňovací volby

1.

V případě, že na základě výsledků voleb nejsou obsazena všechna místa příslušné komory
senátu nebo vznikne-li taková situace v průběhu funkčního období, vyhlásí senát doplňovací
volby. Funkční období člena senátu zvoleného v těchto volbách končí spolu s koncem
funkčního období člena senátu, který by neobsazené nebo uvolněné místo zastával.
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2.

Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních pěti měsících
funkčního období členů příslušné komory senátu, resp. příslušné třetiny členů studentské
komory, jestliže se na tom usnese senát.

3.

Náhradníci z doplňovacích voleb se zařazují za náhradníky z voleb v řádném termínu.
Oddíl druhý
Volby do zaměstnanecké komory
Čl. 9
Kandidáti a kandidátní listiny

Kandidáti pro volby do zaměstnanecké komory jsou uvedeni na čtyřech oddělených kandidátních
listinách v souladu s označením dle čl. 2 odst. 7. Kandidát, který může být zařazen do více skupin,
si z nich zvolí kandidátní listinu, ve které bude kandidovat; tato volba je součástí návrhu podle čl. 2
odst. 4.
Čl. 10
Průběh a výsledky voleb
1.

Na hlasovacím lístku je vyznačena voličova příslušnost ke skupině pracovišť dle čl. 2
odst. 7.

2.

Každý volič volí ze všech čtyř kandidátních listin F, I, M a O (čl. 9) uvedených na jediném
hlasovacím lístku tak, že na každé ze tří listin F, I a M označí nejvýše šest kandidátů, pro
něž hlasuje, a na listině O označí nejvýše dva kandidáty, pro něž hlasuje.

3.

Volební komise sestaví společné pořadí kandidátů ze všech čtyř kandidátních listin podle
absolutního počtu získaných hlasů, přičemž do pořadí zařadí pouze ty kandidáty, kteří
získali alespoň 10 % hlasů z celkového počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků nebo
alespoň 20 % hlasů z počtu platných hlasovacích lístků odevzdaných voliči z téže skupiny
pracovišť dle čl. 2 odst. 7. Jména kandidátů doplní údajem, na které kandidátní listině byli
uvedeni. V případě rovnosti počtu hlasů rozhodne volební komise o pořadí kandidátů losem
a učiní o tom záznam ve volebním protokolu.

4.

Zvolenými kandidáty se stane prvních šest kandidátů v pořadí podle odstavce 3.

5.

Volební komise ze zbývajících kandidátů v pořadí podle odstavce 3 sestaví z každé
kandidátní listiny zvlášť pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů od voličů ze stejné
skupiny pracovišť (F, I, M nebo O). Do pořadí zařadí pouze ty kandidáty, kteří jsou uvedeni
na společném pořadí podle odstavce 3. V případě rovnosti hlasů rozhoduje pořadí podle
odstavce 3.

6.

Zvolenými kandidáty se stanou první tři kandidáti z každé kandidátní listiny F, I a M a první
kandidát z kandidátní listiny O v pořadí podle odstavce 5.

7.

Není-li možné na základě výsledku voleb obsadit v senátu všech deset míst podle ustanovení
odstavce 6, zaujmou neobsazená místa kandidáti z dalších míst v pořadí podle odstavce 3.

8.

Nezvolení kandidáti v pořadí podle odstavce 3 se stávají náhradníky.
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Čl. 11
Náhradníci
Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo v senátu po zániku členství člena zaměstnanecké
komory, předseda senátu povolá na jeho místo prvního náhradníka z příslušné kandidátní listiny
v pořadí podle čl. 10 odst. 5. Není-li to možné, povolá prvního náhradníka v pořadí podle čl. 10
odst. 3.
Oddíl třetí
Volby do studentské komory
Čl. 12
Kandidáti a kandidátní listiny
Kandidáti pro volby do studentské komory jsou uvedeni na třech oddělených kandidátních listinách,
podle sekce dle čl. 3 odst. 1 Statutu, která garantuje studijní program, ve kterém je kandidát zapsán
(F – fyzikální sekce, I – informatická sekce, M – matematická sekce). Kandidát, který může být
zařazen do více skupin, si z nich zvolí kandidátní listinu, ve které bude kandidovat; tato volba je
součástí návrhu podle čl. 2 odst. 4.
Čl. 13
Průběh a výsledky voleb
1.

Každý člen studentské části akademické obce volí ze sjednocení všech tří kandidátních listin
F, I a M uvedených na jediném hlasovacím lístku tak, že označí nejvýše tři kandidáty.

2.

Volební komise sestaví společné pořadí kandidátů ze všech tří kandidátních listin podle
absolutního počtu získaných hlasů. Do pořadí zařadí pouze ty kandidáty, kteří získali
alespoň 10 % hlasů z celkového počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků, a jejich
jména doplní údajem, na které kandidátní listině byli uvedeni. V případě rovnosti počtu
hlasů rozhodne volební komise o pořadí kandidátů losem a učiní o tom záznam ve volebním
protokolu.

3.

Pokud se mezi členy studentské komory, kterým nekončí funkční období v daném roce,
nenachází žádný člen zvolený z kandidátní listiny F, I, resp. M, je zvolen první kandidát z
příslušné kandidátní listiny v pořadí podle odstavce 2. Dále je zvolen příslušný počet
zbývajících kandidátů v pořadí podle odstavce 2.

4.

V případě, že nenastane situace popsaná v odstavci 3, jsou zvoleni první tři kandidáti
v pořadí podle odstavce 2.

5.

Nezvolení kandidáti v pořadí podle odstavce 2 se stávají náhradníky. Náhradníci vzešlí
z předchozích řádných voleb se zařazují za ně. Pokud se následkem tohoto ustanovení
vyskytne některý student na seznamu náhradníků vícekrát, je ponechán pouze jeho první
výskyt a všechny následující jsou smazány.
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Čl. 14
Náhradníci
1.

Uvolní-li se v průběhu funkčního období místo v senátu po zániku členství člena studentské
komory, předseda senátu povolá na jeho místo:
a) prvního náhradníka z příslušné kandidátní listiny v pořadí podle čl. 13 odst. 5, poklesneli počet členů senátu zvolených na některé kandidátní listině pod jednoho,
b) prvního náhradníka v pořadí podle čl. 13 odst. 5, není-li splněna podmínka uvedená
v písm. a) nebo není-li možné povolat náhradníka podle písm. a).

2.

Člen studentské komory, který řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se do
navazujícího magisterského studijního programu na fakultě, nebo řádně ukončil navazující
magisterský studijní program a přihlásil se do doktorského studijního programu na fakultě,
může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi
dnů od ukončení studia doručeno předsedovi senátu a tento náhradník se zařadí na první
místo. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do
studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí
právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode
dne doručení prohlášení. Není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být
náhradníkem.

3.

Ustanovení odstavce 2 platí obdobně, pokud jde o postavení náhradníka z řad studentů.
Oddíl čtvrtý
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 15
Přechodná ustanovení

1.

Volby vyhlášené přede dnem účinnosti tohoto řádu se řídí dosavadními předpisy.

2.

Členové senátu zvolení ve volbách konaných podle dosavadních předpisů se považují za
členy senátu zvolené podle tohoto řádu. Jejich funkční období není tímto řádem dotčeno.

3.

Náhradníci zvolení ve volbách konaných podle dosavadních předpisů se stávají náhradníky
ve stejném pořadí; v případě rozporu s tímto řádem se přiměřeně použijí ustanovení čl. 10
odst 8 a čl. 13 odst. 5.

4.

Členové studentské komory zvolení podle dosavadních předpisů v kandidátní listině D
(studenti zapsaní v doktorském studijním programu) se považují za zvolené v kandidátní
listině F, I, nebo M. Ustanovení čl. 12 se použije přiměřeně, rozhodný je stav ke dni nabytí
účinnosti tohoto řádu.

5.

Ke dni účinnosti tohoto řádu povolá předseda senátu náhradníka na nové místo člena
studentské komory, ustanovení čl. 14 odst. 1 se použije přiměřeně. Funkční období tohoto
člena studentské komory končí spolu s koncem funkčního období členů studentské komory
zvolených pro funkční období 2016–2018, s uplynutím funkčního období se stává
náhradníkem a zařazuje se na první pozici v seznamu náhradníků.

6.

V prvních řádných volbách do studentské komory vyhlášených po dni účinnosti tohoto řádu
bude voleno pět členů studentské komory. Tři kandidáti nejvýše v pořadí podle čl. 13 odst. 2
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jsou zvoleni pro funkční období 2018–2021 s koncem funkčního období 31. května 2021;
další dva kandidáti jsou zvoleni pro funkční období 2018–2020 s koncem funkčního období
31. května 2020, s uplynutím funkčního období se stávají náhradníky a zařazují se na první
pozice v seznamu náhradníků.
7.

V druhých řádných volbách do studentské komory vyhlášených po dni účinnosti tohoto řádu
budou voleni čtyři členové studentské komory. Tři kandidáti nejvýše v pořadí podle čl. 13
odst. 2 jsou zvoleni pro funkční období 2019–2022 s koncem funkčního období 31. května
2022; další kandidát je zvolen pro funkční období 2019–2020 s koncem funkčního období
31. května 2020, s uplynutím funkčního období se stává náhradníkem a zařazuje se na první
pozici v seznamu náhradníků.

8.

Na volby podle odstavců 6 a 7 se ustanovení čl. 1 odst. 3 a 5 a čl. 13 odst. 1 použijí
přiměřeně. Volební komise ve volebním protokolu podle čl. 5 odst. 2 pro tyto volby uvede,
kteří členové studentské komory byli zvoleni na delší funkční období a kteří byli zvoleni na
kratší funkční období.
Čl. 16
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se část I. Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Matematicko-fyzikální
fakulty schváleného akademickým senátem fakulty dne 17. května 2002, ve znění
pozdějších změn.

2.

Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14. června 2017.

3.

Tento řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1)

4.

Tento řád nabývá účinnosti následující den po dni, kdy nabyl platnosti; není-li v tento den
účinný Statut Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým
senátem fakulty dne 14. června 2017, nabývá tento řád účinnosti dnem účinnosti tohoto
statutu.
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
předseda akademického senátu

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

1) § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento řád byl schválen Akademickým
senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017.
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