
Volební řád 
1. Zaměstnanecká komora je volena členy akademické obce fakulty, kteří jsou v pra

covním poměru k fakultě a nejsou studenty prezenčního studia na fakultě. 

2. Studentská komora je volena studenty, kteří jsou členy akademické obce fakulty. 
Studenti volí členy studentské komory a dva náhradníky. 

3. Volby do senátu jsou tajné. Na každém hlasovacím lístku jsou uvedení všichni 
kandidáti do příslušné komory senátu. Každý volič označí kandidáty, kterým 
odevzdává hlas, až do celkového počtu členů a náhradníků příslušné komory 
senátu. 

4. O zvolení kandidáta rozhoduje jeho pořadí podle celkového počtu pro něj ode
vzdaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více kandidátů, rozhoduje 
o jejich vzájemném pořadí los. Úspěšný kandidát se stává členem senátu jen za 
podmínky, že je dodržena proporce zastoupení docentů a profesorů v senátu. 

5. Volby se organizují v kolech. 

6. V prvním kole je k platnosti volby nutná účast nejméně 25 % členů příslušné části 
akademické obce fakulty. 

7. Zvoleni jsou jen ti kandidáti, kteří získají alespoň polovinu všech platných ode
vzdaných hlasů. 
V případě nižší účasti, nebo není-li zvolen stanovený počet členů a náhradníků, se 
organizuje druhé kolo voleb. 

8. V druhém kole je k platnosti volby nutná účast nejméně 25 % členů příslušné části 
akademické obce fakulty. Zvolení jsou kandidáti (v počtu doplňujícím stanovený 
počet členů a náhradníků akademického senátu), kteří obdrží maximální počet 
hlasů. V případě nižší účasti se organizuje třetí kolo voleb. 

9. Ve třetím kole jsou volby platné bez ohledu na míru účasti příslušné části akade
mické obce fakulty. Zvoleni jsou kandidáti (v počtu doplňujícím stanovený počet 
členů a náhradníků akademického senátu), kteří obdrží maximální počet hlasů. 

10. V případě, že na začátku druhého nebo třetího kola je počet kandidátů menší než 
počet neobsazených míst, organizují se nové volby (s novou kandidátní listinou) 
k doplnění neobsazených míst v senátu a míst náhradníků do senátu. 

11. Clen akademického senátu může být z rozhodnutí svých voličů odvolán. Návrh na 
odvolání člena zamestnanecké komory musí písemně podat nejméně jedna pětina 
jejích voličů do rukou předsedy akademického senátu. Návrh na odvolání člena 
studentské komory musí podat nejméně jedna desetina studentů fakulty do rukou 
předsedy studentské komory akademického senátu. 

12. Clen senátu je odvolán, vysloví-li se pro jeho odvolání v tajném hlasování nad
poloviční většina odevzdaných hlasů voličů příslušné části akademické obce. To
hoto hlasování se musí zúčastnit nejméně 30 % členů té části akademické obce, 
v níž byl zvolen. 


