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VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PRÁVNICKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY KARLOVY  

Akademický senát Právnické 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, usnesl na tomto Volebním 

řádu Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy, jako na jejím vnitřním 

předpisu: 

Čl. 1 

Vyhlášení voleb 

(1) Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „senát“) vyhlašuje 

volby tak, aby se řádná volba uskutečnila nejpozději patnáctý den před koncem funkčního 

období jeho členů.  

(2) Senát současně stanoví přiměřenou lhůtu pro podávání návrhů na kandidáty. 

Čl. 2 

Návrhy na kandidáty 

(1) Kandidáty mohou navrhovat členové akademické obce Právnické fakulty (dále jen 

„akademická obec“). Člen akademické obce může kandidovat též na základě vlastního 

návrhu.  

(2) Návrhy na kandidáty jsou písemné. Návrh obsahuje  

a) jméno kandidáta, 

b) pracoviště kandidáta, u studentů ročník, 

c) podpis navrhovatele,  

d) souhlas kandidáta s kandidaturou.  

(3) Návrhy se podávají volební komisi senátu.  

Čl. 3 

Volební komise 

(1) Pro řízení voleb ustanoví senát nejméně tříčlennou volební komisi, která ze svého 

středu zvolí předsedu.  

(2) Členy volební komise nemohou být navržení kandidáti.  

Čl. 4 

Projednání návrhů na kandidáty 

(1) Po uplynutí lhůty k podání návrhů volební komise projedná došlé návrhy. 

U neúplného nebo nejasného návrhu vyzve navrhovatele, aby jej doplnil.  

(2) Volební komise vyřadí ze seznamu kandidátů ty, kteří nejsou v době uplynutí lhůty 

pro podávání návrhů na kandidáty členy akademické obce, zastávají funkce, které jsou se 

členstvím v senátu neslučitelné, a dále ty, kteří i přes výzvu podle odstavce 1 nevyslovili 

s kandidaturou souhlas nebo se kandidatury dodatečně vzdali.  

(3) Po projednání návrhů podle odstavců 1 a 2 volební komise sestaví kandidátní listiny 

a vyhlásí je. Zástupcům studentů je v souladu se Statutem Právnické fakulty Univerzity 
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Karlovy přiděleno 10 mandátů, zástupcům akademických pracovníků je přiděleno 11 

mandátů.  

(4) Kurie akademických pracovníků volí 11 senátorů ze svých řad. Každý akademický 

pracovník může na hlasovacím lístku označit nejvýše 11 kandidátů.  

(5) Studentská kurie volí 10 senátorů ze svých řad. Prvnímu až pátému ročníku 

magisterského studia je přiděleno po 2 mandátech. Studenti vyšších ročníků magisterského 

studia a studenti doktorského studia vykonávají své volební právo spolu se studenty pátého 

ročníku magisterského studia. Každý ročník má svoji kandidátní listinu a volí své zástupce 

odděleně. Každý student může na hlasovacím lístku označit nejvýše 2 kandidáty. 

Čl. 5 

Volba 

(1) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 

úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování.  

(2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise.  

(3) Každý volič může použít k hlasování jeden hlasovací lístek. Je-li volič zároveň 

akademickým pracovníkem i studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen 

„fakulta“), může volit a být volen pouze v jedné z kurií. Je-li kandidátem v jedné z kurií, 

nemá právo volit ve druhé kurii. Nekandiduje-li, oznámí volební komisi při prokazování 

totožnosti podle odstavce 2, ve které z kurií uplatní své právo volit.  

(4) Označí-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než je přípustné, nebo nelze-li 

označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.  

Čl. 6 

Výsledek hlasování 

(1) Po ukončení hlasování volební komise sečte hlasy a do zápisu o výsledku hlasování 

uvede, zda jsou volby platné. Mandáty přidělí v souladu s čl. 4 odst. 4 a 5 podle počtu hlasů 

odevzdaných pro kandidáty. Mandáty přidělené kandidátní listině přikáže na ní uvedeným 

kandidátům podle počtu hlasů, které pro ně byly odevzdány. V případě rovnosti hlasů 

rozhodne los.  

(2) Kandidáti, kteří nezískali mandát, obdrželi však hlasy alespoň 15 % platných 

hlasovacích lístků nebo takový počet hlasů, který přesahuje polovinu počtu hlasů 

odevzdaných pro v pořadí posledního zvoleného kandidáta, se stávají náhradníky. Jejich 

pořadí je určeno počtem hlasů, který pro ně byl odevzdán. V případě rovnosti hlasů rozhodne 

los. 

(3) Předseda volební komise vyhlásí výsledky voleb a současně svolá první zasedání 

senátu v novém funkčním období jeho členů. Na tomto zasedání předá zvoleným členům 

senátu písemné osvědčení. 

(4) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi, 

a to nejpozději do 8 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí 

v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí důvodnost stížnosti do 14 dnů ode dne, 

kdy obdržela poslední stížnost. 
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Čl. 7 

Opakování voleb 

(1) Jestliže volební komise v rámci své činnosti nebo na základě důvodné stížnosti dojde 

k závěru, že došlo k takovému pochybení, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, určí, ve 

které kurii nebo ročníku se mají volby opakovat.  

(2) Opakování voleb z důvodu uvedeného v odstavci 1 se nemůže uskutečnit, pokud již 

bylo členovi senátu předáno písemné osvědčení. 

(3) O opakování voleb rozhoduje volební komise. 

(4) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. 

Čl. 8 

Zánik mandátu 

(1) Před uplynutím funkčního období členství v senátu zanikne, jestliže se člen vzdá 

svého mandátu, nebo přestane-li být členem akademické obce. Člen senátu se může svého 

mandátu vzdát písemným podáním předsedovi senátu; účinné je dnem doručení.  

(2) Uprázdní-li se místo člena senátu, nastupuje na jeho místo náhradník z téže 

kandidátní listiny.  

(3) Pokud o to člen senátu požádá spolu se vzdáním se svého mandátu, je po povolání 

náhradníka na jím uvolněné místo zařazen jako první náhradník z dané kandidátní listiny. 

(4) Klesne-li v průběhu volebního období počet členů senátu o více než o čtyři a na 

uvolněná místa nejsou náhradníci, skončí funkční období všech členů senátu a děkan 

nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. 

(5) Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil magisterský studijní 

program a přihlásil se do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá 

nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno 

předsedovi senátu. 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 4 měsících ode 

dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být 

náhradníkem. 

Čl. 9 

Doplňovací volby 

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že  

a) není možné přidělit mandát v souladu s čl. 4 odst. 4 a 5 podle počtu hlasů odevzdaných 

pro kandidáty, 

b) na uvolněné místo člena senátu není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli.  

(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) se doplňovací volby nemusejí konat, pokud 

místo bylo uvolněno v posledních 9 měsících funkčního období člena senátu a jestliže se na 

tom usnese senát. 
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Čl. 10 

Přechodné ustanovení 

Ustanovení čl. 50 Statutu Právnické fakulty Univerzity Karlovy platí i pro osoby, které se 

staly náhradníky přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu. 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušují se čl. 1 až 6 Volebního a jednacího řádu schváleného akademickým senátem 

fakulty dne 12. května 1999, ve znění změny schválené akademickým senátem fakulty dne 

20. června 2008. 

(2) Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 25. května 2017. 

(3) Tento volební řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy.1 

(4) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Univerzity Karlovy. 

 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., v. r. prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r. 

 předseda akademického senátu PF UK děkan PF UK 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r. 

předseda akademického senátu UK 

                                                
1  Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 2. června 2017. 


