Vnit1ní p1edpisy Fakulty filozofické Západo2eské univerzity v Plzni

VOLEBNÍ 1ÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY FILOZOFICKÉ
ZÁPADO2ESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Akademický senát Fakulty filozofické Západo2eské univerzity v Plzni schválil podle
§ 27 odst. 1 písm. b) zákona 2. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm3n3
a dopln3ní dalších zákon4 (zákon o vysokých školách), ve zn3ní pozd3jších p1edpis4, dne
10. srpna 2017 návrh Volebního 1ádu Akademického senátu Fakulty filozofické Západo2eské
univerzity v Plzni.
Akademický senát Západo2eské univerzity v Plzni schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
bodu 2. zákona 2. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm3n3 a dopln3ní dalších zákon4
(zákon o vysokých školách), ve zn3ní pozd3jších p1edpis4, dne 27. zá1í 2017 Volební 1ád
Akademického senátu Fakulty filozofické Západo2eské univerzity v Plzni.

2ÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
2lánek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento Volební 1ád Akademického senátu Fakulty filozofické (dále jen „FF“)
Západo2eské univerzity v Plzni (dále jen „Z3U“) upravuje v souladu se zákonem
2. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm4n4 a dopln4ní dalších zákon5 (zákon
o vysokých školách), ve zn4ní pozd4jších p1edpis5 (dále jen „zákon“), volbu 2len5
Akademického senátu FF (dále jen „AS FF“) a jejich postavení.

2lánek 2
Základní ustanovení
(1) 3lenství v AS FF je neslu2itelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, d4kana,
prod4kana, tajemníka fakulty a 1editele vysokoškolského ústavu.
(2) Funk2ní období AS FF je dvouleté. 6ádné období za2íná 1. ledna roku následujícího po
roku voleb a kon2í 31. prosince druhého roku následujícího po roku voleb.
(3) AS FF má 15 2len5, které volí ze svých 1ad 2lenové akademické obce FF. T1etinu 2len5
AS FF tvo1í studenti.
(4) 3lenem AS FF m5že být tatáž osoba zvolena i opakovan4.
(5) AS FF jedná ve v4cech stanovených zákonem.
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2ÁST DRUHÁ
VOLEBNÍ 1ÁD
Hlava I
Volby
Díl 1
1ádné volby
2lánek 3
Volební 3ásti
(1) Z1izují se volební 2ásti. Volební 2ástí je:
a) 2ást akademických pracovník5,
b) 2ást student5.
(2) Volí se ve volebních 2ástech.
(3) Za volební 2ást podle odstavce 1 písm. a) je zvoleno 10 akademických pracovník5.
(4) Za volební 2ást podle odstavce 1 písm. b) je zvoleno 5 student5.
2lánek 4
Volební právo
(1) Právo volit má kadý, kdo je alespo7 v den voleb, v n4m vykonává své volební právo,
2lenem akademické obce FF.
(2) Právo být volen má kadý, kdo je oprávn4n volit, pokud je po celou dobu ode dne, kdy byl
navren, do skon2ení volebního aktu 2lenem akademické obce FF.
(3) Ten, kdo je oprávn4n volit nebo být volen, m5e volit nebo být volen pouze v té volební
2ásti, jí je 2lenem.
(4) Voli2 nebo kandidát, kterému vzniklo právo volit nebo být volen ve více volebních 2ástech,
si m5e zvolit jednu volební 2ást, kde bude volit nebo kandidovat. Nezvolí-li si voli2 nejpozd4ji do doby, kdy je moné podat námitky proti sestaveným seznam5m voli25 podle 2l.
8 odst. 2, nebo kandidát nejpozd4ji do konce lh5ty pro podání kandidátek podle 2l. 7 odst. 2,
platí, e je oprávn4n volit nebo být volen v té volební 2ásti, jejím 2lenem se stal d1íve.
(5) Je-li voli2 zárove7 i kandidátem, pak volí v té volební 2ásti, za kterou kandiduje.
2lánek 5
Volební komise
(1) Volby 1ídí volební komise (dále jen VK), její 2leny jmenuje a odvolává p1edseda AS FF.
(2) 3leny VK jmenuje p1edseda AS FF nejpozd4ji t1i dny po dni vyhláení voleb.
(3) VK je sloena ze t1í 2len5 z volební 2ásti podle 2l. 3 odst. 1 písm. a) a ze dvou 2len5
z volební 2ásti podle 2l. 3 odst. 1 písm. b).
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(4) První zasedání VK svolává p1edseda AS FF, který 1ídí její jednání do zvolení p1edsedy,
místop1edsedy a zapisovatele VK; poté jednání VK 1ídí a za VK jedná její p1edseda nebo
v rozsahu pov41ení daného p1edsedou místop1edseda VK.
(5) 3lenství ve VK je neslu2itelné s kandidaturou na 2lena AS FF.
2lánek 6
Termín 4ádných voleb
(1) 6ádné volby do AS FF se konají vdy v listopadu.
(2) AS FF vyhlásí usnesením na svém kv4tnovém zasedání kalendá1ní týden, v n4m se mají
volby konat, p1i2em celý tento kalendá1ní týden musí být v listopadu (dále jen obecný
termín voleb).
(3) Nejpozd4ji t1i týdny p1ed prvním dnem obecného termínu voleb stanoví VK termíny voleb
pro jednotlivé volební 2ásti podle jejich pot1eb tak, aby se v kadé volební 2ásti volby
konaly alespo7 ve dvou po sob4 následujících pracovních dnech (dále jen konkrétní
termíny voleb)
2lánek 7
Kandidáti
(1) Návrh na kandidáta m5e písemn4 podat prost1ednictvím jakéhokoli 2lena VK k rukám
jejího p1edsedy kadý 2len akademické obce FF. Kandidát musí písemn4 potvrdit sv5j
souhlas s návrhem.
(2) Návrhy kandidát5 lze podávat nejd1íve jeden kalendá1ní týden po vyhláení voleb do AS
FF a nejpozd4ji 15 dn5 p1ed prvním dnem obecného termínu voleb. Návrh na kandidáta
musí být podán písemn4 a musí obsahovat jméno, p1íjmení a p1ípadn4 tituly kandidáta a
jeho osobní nebo studentské 2íslo, a alespo7 jeden kontaktní údaj. Dále jeho pracovní
za1azení; u student5 ro2ník a studijní program.
(3) VK ov41í, zda návrh kandidáta byl podán 1ádn4; z 1ádn4 podaných návrh5 sestaví
kandidátky podle jednotlivých volebních 2ástí. Dále VK rozhodne o kandidátech, kte1í
nebyli na kandidátní listinu za1azeni; toto své rozhodnutí zd5vodní. Jména neza1azených
kandidát5 zve1ejní VK na elektronické ú1ední desce FF. Rozhodnutí VK je kone2né.
(4) VK zve1ejní kandidátní listiny na elektronické ú1ední desce FF nejpozd4ji jeden týden
p1ed prvním dnem obecného termínu voleb. Sou2ástí zve1ejn4ní je i informace o
konkrétním termínu voleb a umíst4ní volebních místností.
2lánek 8
Seznam voli35
(1) Seznam oprávn4ných voli25 vede d4kanát. Nejmén4 jeden m4síc p1ed prvním dnem
obecného termínu voleb zve1ejní d4kanát na elektronické ú1ední desce FF abecední
seznamy oprávn4ných voli25 podle volebních 2ástí.
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(2) Kadý má právo nejpozd4ji do dvou týdn5 p1ed prvním dnem obecného termínu voleb
podat návrh na opravu seznamu oprávn4ných voli25. O návrhu rozhoduje d4kan
nejpozd4ji do jednoho týdne p1ed prvním dnem obecného termínu voleb.
(3) Do seznamu oprávn4ných voli25 bude dodate2n4 p1ímo ve volební místnosti zapsán ten,
kdo nabyl právo volit podle 2l. 4 odst. 1, a bude mu umon4no volit za p1edpokladu, e
prokáe, e je 2lenem akademické obce FF.
2lánek 9
Volební akt
(1) Volební akt probíhá ve volební místnosti p1ísluné volební 2ásti za dohledu t4ch 2len5
VK, kte1í zastupují ve VK p1íslunou volební 2ást.
(2) Po vstupu do volební místnosti je voli2i po podpisu prezen2ní listiny vydán hlasovací
lístek. Na hlasovacím lístku jsou osoby navrené na kandidáty uvedeny v abecedním
po1adí svých p1íjmení. Hlasovací lístky jsou v záhlaví ozna2eny názvem volební 2ásti a
jsou opat1eny razítkem FF. Hlasovací lístky, které nespl7ují podmínky podle v4ty druhé a
t1etí, jsou neplatné.
(3) Voli2 je povinen na poádání 2lena VK doloit svoji totonost.
(4) Volební akt se uskute2ní tak, e voli2 vstoupí za zást4nu, ozna2í zakroukováním 2ísla
kandidáta volbu kandidáta a vhodí hlasovací lístek do zape2et4né volební urny.
Zakroukovat lze nejvýe tolik 2ísel, kolik je v dané volební 2ásti voleno kandidát5.
Ozna2í-li voli2 kandidáta jinak ne zakroukováním 2ísla kandidáta nebo zakroukuje-li
více 2ísel, ne kolik je v dané volební 2ásti voleno kandidát5, je jeho hlasovací lístek
neplatný.
(5) Za 2leny AS FF jsou zvoleni ve volební 2ásti podle 2l. 3 odst. 1 písm. a) kandidáti, kte1í se
umístili na místech podle 2l. 3 odst. 3. V p1ípad4 rovnosti hlas5 se o po1adí rozhodne
losem. Ostatní kandidáti jsou náhradníky.
(6) Za 2leny AS FF jsou zvoleni ve volební 2ásti podle 2l. 3 odst. 1 písm. b) ti kandidáti, kte1í
se umístili na místech podle 2l. 3 odst. 4. V p1ípad4 rovnosti hlas5 se o po1adí rozhodne
losem. Ostatní kandidáti jsou náhradníky.
(7) Volební právo je nezastupitelné.
2lánek 10
Výsledky voleb
(1) Nejpozd4ji jeden týden po posledním dnu obecného termínu voleb vyhlásí VK p1edb4ný
výsledek voleb. Proti p1edb4nému výsledku voleb je moné nejpozd4ji do jednoho týdne
od vyhláení podat k rukám p1edsedy VK námitky, o kterých VK rozhodne nejpozd4ji do
jednoho týdne od uplynutí lh5ty k podání námitek. Rozhodnutí VK je kone2né.
(2) Kone2né výsledky voleb vyhlásí VK nejpozd4ji dva týdny po uplynutí lh5ty k podání
námitek. Zpráva o kone2ném výsledku voleb obsahuje zejména jména zvolených
kandidát5, jejich po1adí a po2et odevzdaných platných hlas5, zda byly podány námitky a
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jak o nich bylo rozhodnuto, zda byly volby platné 2i nikoli; v p1ípad4, e platné nebyly, je
t1eba uvést d5vody neplatnosti.
(3) Vyhláením výsledk5 voleb se rozumí den zve1ejn4ní výsledku na elektronické ú1ední
desce FF.
(4) Zve1ejn4ním kone2ných výsledk5 voleb zaniká VK; to neplatí v p1ípad4 opakování voleb
podle 2l. 11.
2lánek 11
Neplatnost voleb
(1) Pokud byly volby neplatné v n4které z volebních 2ástí, není to d5vodem pro neplatnost
voleb jako takových a volby se opakují jen v té volební 2ásti, ve které byly neplatné (dále
jen opakované volby).
(2) Konají-li se opakované volby po zapo2etí 1ádného funk2ního období AS FF, 2lenové AS
FF v nich zvolení jsou zvoleni pouze na zbytek 1ádného funk2ního období AS FF.
(3) Pro konání opakovaných voleb se p1im41en4 pouijí ustanovení 2l. 3 a 10.
(4) VK vyhlásí obecný a konkrétní termín opakovaných voleb zpravidla v den vyhláení
kone2ných výsledk5 voleb tak, e první den obecného termínu opakovaných voleb nesmí
být d1íve ne dva týdny ode dne vyhláení obecného a konkrétního termínu opakovaných
voleb.
(5) Návrh na kandidáta lze podat nejd1íve v den následující po dni vyhláení opakovaných
voleb a nejpozd4ji jeden týden p1ed prvním dnem obecného termínu opakovaných voleb.
(6) Nejsou-li opakované volby platné, opakují se, dokud nebudou platné, nejpozd4ji vak do
konce t1etího m4síce p1ed m4sícem konání nejbliích následujících 1ádných voleb (2l. 6
odst. 1). Nejsou-li ve lh5t4 podle p1edchozí v4ty 2lenové AS FF za volební 2ást, kde se
konaly opakované volby, zvoleni, z5stávají jejich mandáty neobsazeny a do za2átku
funk2ního období AS FF zvoleného v nejbliích následujících 1ádných volbách.
2lánek 12
Mandát senátora
(1) Mandát senátora vzniká zvolením, senátor se mandátu ujímá prvním dnem 1ádného
funk2ního období AS FF. Senátor je zvolen okamikem vyhláení kone2ného výsledku
voleb VK. Senátor zvolený v mimo1ádných nebo dopl7ovacích volbách se mandátu ujímá
zvolením.
(2) Mandát senátora zaniká dnem:
a) uplynutí funk2ního období,
b) rozhodnutím o rozput4ní AS FF,
c) doru2ení vzdání se mandátu AS FF,
d) okamikem ujmutí se funkce neslu2itelné s 2lenstvím v AS FF,
e) ztrátou volitelnosti s výjimkou uvedenou v odstavci 4.
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(3) Ztráta volitelnosti nastává, pokud senátor p1estal být 2lenem volební 2ásti, za kterou byl
zvolen.
(4) Mandát studenta bakalá1ského studijního programu nezaniká za podmínky, e
a) 1ádn4 ukon2il bakalá1ský studijní program a
b) podal p1ihláku ke studiu v bezprost1edn4 navazujícím magisterském studijním
programu na tée fakult4.
(5) Student uvedený v odstavci 4 nem5e vykonávat sv5j mandát po dobu od 1ádného
ukon2ení bakalá1ského studijního programu do dne, kdy je zapsán do bezprost1edn4
navazujícího magisterského studijního programu.
(6) Mandát studenta uvedeného v odstavci 4 zanikne, jestlie
a) nebyl p1ijat do bezprost1edn4 navazujícího magisterského studijního programu, nebo
b) nenastoupil ke studiu v uvedeném bezprost1edn4 navazujícím magisterském studijním
programu.
(7) V p1ípadech uvedených v odstavci 6 zaniká mandát studenta dnem,
a) kdy nabylo právní moci rozhodnutí o nep1ijetí do bezprost1edn4 navazujícího
magisterského studijního programu, nebo
b) který je stanoven jako poslední moný termín zápisu do studia.
(8) Postup uvedený v odstavcích 4 a 7 platí obdobn4 i pro p1echod mezi magisterským
studijním programem a doktorským studijním programem.
(9) Za senátora, jeho mandát zanikl, nastupuje podle po1adí podle výsledk5 voleb náhradník.
Mandát náhradníka vzniká okamikem zániku mandátu p1edchozího senátora a trvá pouze
po zbytek p1ísluného 1ádného funk2ního období; náhradník se mandátu ujímá
okamikem vzniku mandátu, ledae ke vzniku mandátu dolo p1edtím, ne se p1edchozí
senátor mandátu ujal. V takovém p1ípad4 se náhradník mandátu ujímá prvním dnem
1ádného funk2ního období. Neexistuje-li ádný náhradník, který by se mohl ujmout
mandátu senátora, jeho mandát zanikl, konají se dopl7ovací volby, vyjma p1ípad5
uvedených v 2l. 19 odst. 2.
2lánek 13
Postavení senátora
(1) Senátor vykonává mandát osobn4 a p1i jeho výkonu je vázán jen svým sv4domím. Senátor
je za výkon svého mandátu odpov4dný akademické obci FF.
(2) Za projevy u2in4né p1i jednání AS FF, jeho p1edsednictva nebo komise AS FF nelze
senátora postihnout jinak, ne rozhodnutím p1edsednictva AS FF. Rozhodnutí
p1edsednictva AS FF je na základ4 odvolání se postieného senátora p1ezkoumatelné
plénem AS FF. Sankcí m5e být pouze ve1ejné napomenutí.
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Díl 2
Mimo4ádné volby
2lánek 14
Obecná ustanovení o mimo4ádných volbách
(1) Mimo1ádné volby do AS FF se konají v p1ípad4, e není ani ve druhém kole opakované
volby zvolen kandidát na d4kana, nebo v p1ípad4, e AS FF po dobu esti m4síc5 nekoná
podle § 27 zákona.
(2) Vyhlaovatelem mimo1ádných voleb je d4kan. Není-li nikdo, kdo by vykonával pravomoci d4kana, pak je vyhlaovatelem mimo1ádných voleb p1edseda rozput4ného AS FF.
(3) Funk2ní období AS FF vzelého z mimo1ádných voleb kon2í uplynutím 1ádného
funk2ního období, ledae do skon2ení 1ádného funk2ního období zbývají mén4 ne 2ty1i
m4síce. V takovém p1ípad4 trvá funk2ní období AS FF jak po zbytek 1ádného funk2ního
období, tak i po následující 1ádné funk2ní období.
(4) Pro mimo1ádné volby se pouijí ustanovení o 1ádných volbách, pokud dále není stanoveno
jinak.
(5) Funkce, které v 1ádných volbách vykonává p1edseda a 2lenové AS FF, vykonává
v mimo1ádných volbách p1edseda a 2lenové rozput4ného AS FF.
2lánek 15
Termín mimo4ádných voleb
(1) D4kan nebo p1edseda rozput4ného AS FF vyhlásí obecný termín mimo1ádných voleb tak,
e první den obecného termínu mimo1ádných voleb nesmí být d1íve ne 2ty1i a pozd4ji
ne est týdn5 od skon2ení druhého kola opakované volby kandidáta na d4kana nebo od
skon2ení období podle 2lánku 14 odst. 1.
(2) Konkrétní termíny mimo1ádných voleb stanoví VK podle 2l. 6 odst. 3.
2lánek 16
Kandidáti
(1) Návrh na kandidáta lze podat nejpozd4ji dva týdny p1ed prvním dnem obecného termínu
mimo1ádných voleb.
(2) VK zve1ejní kandidátní listiny na elektronické ú1ední desce FF nejpozd4ji jeden týden
p1ed prvním dnem obecného termínu mimo1ádných voleb. Sou2ástí zve1ejn4ní je i
informace o konkrétním termínu mimo1ádných voleb a umíst4ní volebních místností.
2lánek 17
Seznam voli35
(1) Seznam oprávn4ných voli25 vede d4kanát. Nejmén4 dva týdny p1ed prvním dnem
obecného termínu mimo1ádných voleb zve1ejní d4kanát na elektronické ú1ední desce FF
abecední seznamy oprávn4ných voli25 podle volebních 2ástí.
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(2) Kadý má právo nejpozd4ji do jednoho týdne p1ed prvním dnem obecného termínu
mimo1ádných voleb podat návrh na opravu seznamu oprávn4ných voli25. O návrhu
rozhoduje d4kan nejpozd4ji do t1í dn5 p1ed prvním dnem obecného termínu mimo1ádných
voleb. Rozhodnutí d4kana je kone2né.
2lánek 18
Výsledky mimo4ádných voleb
(1) Nejpozd4ji t1i dny po posledním dnu obecného termínu mimo1ádných voleb vyhlásí VK
p1edb4ný výsledek mimo1ádných voleb. Proti p1edb4nému výsledku mimo1ádných
voleb je moné nejpozd4ji do dvou dn5 od vyhláení podat k rukám p1edsedy VK
námitky, o kterých VK rozhodne nejpozd4ji do t1í dn5 od uplynutí lh5ty k podání
námitek. Rozhodnutí VK je kone2né.
(2) Kone2né výsledky mimo1ádných voleb vyhlásí VK nejpozd4ji p4t dní po uplynutí lh5ty
k podání námitek.

Díl 3
Dopl6ovací volby
2lánek 19
Obecná ustanovení o dopl6ovacích volbách
(1) Dopl7ovací volby se konají v p1ípad4, e neexistuje ádný náhradník, který by se mohl
ujmout mandátu za senátora, jeho mandát zanikl.
(2) Dopl7ovací volby se nekonají, zanikl-li mandát senátora v posledních 2ty1ech m4sících
1ádného funk2ního období AS FF. V takovém p1ípad4 z5stane mandát neobsazen.
(3) Vyhlaovatelem dopl7ovacích voleb je p1edseda AS FF.
(4) Pro dopl7ovací volby se pouijí ustanovení o 1ádných volbách, pokud dále není stanoveno
jinak.
2lánek 20
Volební komise pro dopl6ovací volby
(1) VK pro dopl7ovací volby je nejmén4 t1í2lenná a je nejmén4 z jedné t1etiny sloena z 2len5
té volební 2ásti, kde se konají dopl7ovací volby.
(2) VK pro dopl7ovací volby jmenuje p1edseda AS FF.
2lánek 21
Termín dopl6ovacích voleb
(1) P1edseda AS FF vyhlásí obecný termín dopl7ovacích voleb tak, e první den obecného
termínu dopl7ovacích voleb nesmí být d1íve ne 2ty1i a pozd4ji ne est týdn5 ode dne,
kdy vznikl d5vod pro konání dopl7ovacích voleb.
(2) Konkrétní termíny dopl7ovacích voleb stanoví VK pro dopl7ovací volby podle 2l. 6 odst. 3.
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2lánek 22
Kandidáti
(1) Návrh na kandidáta lze podat nejpozd4ji dva týdny p1ed prvním dnem obecného termínu
dopl7ovacích voleb.
(2) VK pro dopl7ovací volby zve1ejní kandidátní listiny na elektronické ú1ední desce FF
nejpozd4ji jeden týden p1ed prvním dnem obecného termínu dopl7ovacích voleb. Sou2ástí
zve1ejn4ní je i informace o konkrétním termínu dopl7ovacích voleb a umíst4ní volebních
místností.
2lánek 23
Seznam voli35
(1) Seznam oprávn4ných voli25 vede d4kanát. Nejmén4 dva týdny p1ed prvním dnem
obecného termínu dopl7ovacích voleb zve1ejní d4kanát na elektronické ú1ední desce FF
abecední seznamy oprávn4ných voli25 podle volebních 2ástí.
(2) Kadý má právo nejpozd4ji do jednoho týdne p1ed prvním dnem obecného termínu
dopl7ovacích voleb podat návrh na opravu seznamu oprávn4ných voli25. O návrhu
rozhoduje d4kan nejpozd4ji do t1í dn5 p1ed prvním dnem obecného termínu dopl7ovacích
voleb. Rozhodnutí d4kana je kone2né.
2lánek 24
Výsledky dopl6ovacích voleb
(1) Nejpozd4ji t1i dny po posledním dnu obecného termínu dopl7ovacích voleb vyhlásí VK
pro dopl7ovací volby p1edb4ný výsledek dopl7ovacích voleb. Proti p1edb4nému
výsledku dopl7ovacích voleb je moné nejpozd4ji do dvou dn5 od vyhláení podat
k rukám p1edsedy VK pro dopl7ovací volby námitky, o kterých VK pro dopl7ovací volby
rozhodne nejpozd4ji do t1í dn5 od uplynutí lh5ty k podání námitek. Rozhodnutí VK pro
dopl7ovací volby je kone2né.
(2) Kone2né výsledky dopl7ovacích voleb vyhlásí VK pro dopl7ovací volby nejpozd4ji p4t
dní po uplynutí lh5ty k podání námitek.
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2ÁST T1ETÍ
SPOLE2NÁ, P1ECHODNÁ A ZÁV7RE2NÁ USTANOVENÍ
2lánek 25
Spole3ná ustanovení
(1) Ustanovení tohoto volebního 1ádu je t1eba vdy vykládat podle jejich smyslu a ú2elu a
s ohledem na postavení a funkci AS FF v soustav4 akademických orgán5 FF a Z3U.
(2) Pokud se na ur2itou konkrétní situaci nevztahují ustanovení tohoto volebního 1ádu,
pouije se ustanovení tohoto volebního 1ádu, které je svojí povahou této situaci nejblií
s ohledem na smysl a ú2el volebního 1ádu a postavení a funkci AS FF v soustav4
akademických orgán5 FF a Z3U.
(3) P1i výkladu tohoto volebního 1ádu se pouije Volební 1ád Akademického senátu Z3U
p1im41en4.
2lánek 26
Záv8re3ná ustanovení
(1) Zruuje se Volební a jednací 1ád Akademického senátu Fakulty filozofické Západo2eské
univerzity v Plzni ze dne 27. 2ervna 2007 ve zn4ní pozd4jích zm4n.
(2) Tento Volební 1ád AS FF nabývá platnosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu
Z3U.
(3) Tento Volební 1ád AS FF nabývá ú2innosti dnem jeho schválení v Akademickém senátu
Z3U.

.

.
PhDr. Linda PIKNEROVÁ, Ph.D.

doc. PhDr. Pavel VA6EKA, Ph.D.

p1edsedkyn4 Akademického senátu
Fakulty filozofické
Západo2eské univerzity v Plzni

d4kan
Fakulty filozofické
Západo2eské univerzity v Plzni
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