
 

 
 
 
HARMONOGRAM  VOLBY  KANDIDÁTA  NA  DĚKANA  
    3. LF UK pro funkční období od 1.2.2014 do 31.1.2018 
      
 
Vyhlášení volby kandidáta na děkana 
 
Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 21. května 2013 vyhlásil 
v souladu s §27, odst. 1, písm. G) zákona č. 111/98 Sb., čl.10, odst. 1, písm. g) 
Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta 
na děkana fakulty. 
 
 
Zveřejnění pro 
Akademickou 
obec 

Tajemník AS 3. LF UK nechal zveřejnit na 
úřední desce 3. LF UK termín a místo voleb 
kandidáta na děkana nejméně 30 dnů před 
termínem volby. 
Současně byl zveřejněn kontakt na zapisovatele 
AS - Ing. Sádeckou. 

24.5.2013 
 

Způsob volby 
kandidáta na 
děkana 3. LF UK 

Kandidáta na děkana volí na svém zasedání 
všichni členové Akademického  senátu 
fakulty. Volba probíhá tajným hlasováním 
nejvýše ve třech kolech. Ke zvolení kandidáta 
je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech 
členů senátu, tj. 17. 
Pokud požadovaný počet hlasů nezíská žádný 
kandidát ani po třech kolech, musí AS vyhlásit 
opakování voleb. 
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 – 2 – 9. ZÁŘÍ 下午二下午二  

Návrhy 
kandidátů na 
funkci děkana: 
 
- kdo může podat 
návrh, komu a 
jaké náležitosti 
musí návrh mít 

Mohou být podávány písemně ode dne 
vyhlášení voleb u zapisovatele AS 3. LF (Ing. 
Sádecká, děkanát – podatelna, dveře č. 107): 

a) kterýmkoliv členem AS, 
b) skupinou nejméně 20 členů Akademické 

obce. 
 
Návrh musí obsahovat: 

- jméno kandidáta včetně titulů, 
- pracoviště kandidáta, 
- jméno a podpis navrhujícího senátora 

nebo jména a podpisy  navrhovatelů 
dokumentující splnění podmínek pro 
podání návrhu. 

 
 
 
do 12.10.2013 
včetně 
 
(do 15,30 hodin) 

Souhlas 
kandidátů 
s návrhem na 
funkci děkana 

Zajišťuje zapisovatel AS 3. LF UK písemnou 
formou  max. 7 dní před volbami. 
 
Pokud některý kandidát nesouhlasí nebo 
neposkytne písemný souhlas, z kandidatury 
vypadává. 

 
do 14.10.2013 

Představení 
kandidátů – 
volební kampaň  

Zasedání Akademické obce – místo bude 
upřesněno dodatečně. 
Představení přihlášených kandidátů. 
 
Na volebním zasedání AS 3. LF UK nejsou 
vystoupení kandidátů již přípustná. 
 

 
    středa 
  16.10.2013 
 

Hlasovací lístky a 
jejich náležitosti 

Hlasovací lístky zajišťuje zapisovatel AS 3. LF 
UK. Obsahují jména všech kandidátů 
souhlasících s kandidaturou v sestupném 
abecedním pořadí. 
Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem AS  
3. LF UK a podepsány předsedou AS – 
Mgr. Váchou. 
Pokud je volba vícekolová, musí být hlasovací 
lístky pro každé kolo v jiné barvě. 

 

Zvolení volební 
komise a jejího 
předsedy 

Na zasedání AS 3. LF UK.    
     úterý 
  22.10. 2013 
 

Termín a místo 
volby kandidáta 
na děkana 

Zasedání AS 3. LF UK  v konferenčním sále č. 
223, 1. patro. děkanát a poradová místnost 
v prostorách děkanátu – konkrétní volba. 

   
     úterý 
  22.10. 2013 
 

Způsob úpravy Volič (senátor) zakroužkuje celé jméno a titul 
kandidáta, kterého volí. 
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hlasovacího 
lístku 
Způsob volby Volba je tajná. 

 
 

Odstoupení od 
kandidatury 

Může v průběhu voleb kterýkoliv kandidát, a to 
vždy před zahájením příslušného kola. 

 

První kolo volby V prvním kole je zvolen ten kandidát, 
který získá min. 17 hlasů. 
 

 

 V tom případě volby končí. 
 

 

 V případě nezvolení kandidáta 
v prvním kole: 

 

Další kolo volby Do dalšího kola postoupí dva kandidáti, kteří 
v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. 
Pokud dojde na prvním místě k rovnosti hlasů u 
více než dvou kandidátů nebo jestliže dojde 
k rovnosti hlasů mezi kandidáty na druhém 
místě, postupují do dalšího kola všichni, kteří 
získali stejný počet hlasů představující dvě 
nejvyšší hodnoty. 
Další kolo voleb se uskuteční i v případě 
rovnosti hlasů v kole, v němž se hlasovalo pouze 
o dvou navržených. 
Volba může být maximálně tříkolová. 
 

 

Protokol o 
proběhlé volbě a 
jejím výsledku 
 

Zpracovává volební komise  

Neúspěšná volba Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů všech 
členů AS 3. LF UK ani po tříkolové volbě žádný 
z kandidátů, prohlásí AS volby za neplatné,volba 
končí. 
 

 

Informování 
rektora o 
výsledku volby 

Předseda AS 3. LF UK Mgr. Vácha předá 
rektorovi do 5-ti dnů po volbě písemný návrh 
s uvedením vítěze volby kandidáta na jmenování 
děkana anebo sdělení, že ve volbě nebyl kandidát 
zvolen. 
Současně s oznámením zašle rektorovi zápis 
z jednání AS. 
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Zveřejnění 
výsledku volby 

Výsledek volby zveřejní zapisovatel AS 3. LF 
UK společně se zápisem z jednání AS. 
 

 

   
Opakování volby Pokud nebyl nikdo zvolen, připraví AS 3. LF 

UK opakované volby podle stejného výše 
uvedeného postupu. 
Volby je nutné opakovat do 1 měsíce z nově 
navržených kandidátů. 
 

 

Podávání nových 
návrhů 

Do 14 dnů ode dne neúspěšné volby. Nově 
navržen může být i kandidát, o němž se 
hlasovalo při poslední neúspěšné volbě. 
 

 

 Postup přípravy a provedení opakované volby 
je totožný s postupem výše uvedeným.  
 

 

Funkční období 
děkana 

 
1.2.2014 – 31.1.2018 

 

 
 
 

                  Mgr. Marek Vácha, Ph.D. v.r. 
předseda AS 3. LF UK 
 
 
 

   


