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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 20. dubna 2017 pod čj. MSMT-6242/2017 Volební řád Akademického senátu Mendelovy
univerzity v Brně.
..........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka oboru vysokých škol

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
ze dne 20. dubna 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
Akademický senát Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „senát“) je podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“) samosprávným orgánem Mendelovy univerzity v Brně (dále jen
„univerzita“). Základní práva a povinnosti senátu jsou upraveny v § 8 a 9 zákona.

Článek 2
Základní ustanovení
Volby do senátu, jeho ustavení a činnost se řídí zákonem a tímto Volebním řádem Akademického
senátu Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „řád").

Článek 3
Akademická obec univerzity
(1) Akademická obec univerzity je tvořena akademickými pracovníky a studenty univerzity.
(2) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti,
asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci univerzity
vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou tak tvůrčí
činnost a splňují požadavky § 77 zákona.
(3) Studentem se uchazeč stává podle § 61 odst. 1 zákona dnem zápisu do studia; osoba, které bylo
studium přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia podle studijního
a zkušebního řádu.
(4) V případě, že student splní kritéria akademického pracovníka podle odstavce 2, je veden pouze
v seznamu akademických pracovníků; v případě nesouhlasu má však právo neprodleně doručit
děkanovi nebo řediteli vysokoškolského ústavu, v jehož seznamu je zapsán, dopis, ve kterém
oznámí svůj požadavek na ponechání v seznamu studentů. Děkan příslušné fakulty nebo ředitel
vysokoškolského ústavu takového studenta nezařadí do volebního seznamu akademických
pracovníků.
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Článek 4
Volby do senátu
(1) Počet členů senátu a zastoupení akademických pracovníků a studentů je stanoven Statutem
univerzity.
(2) Na každé fakultě a vysokoškolském ústavu se pro účely voleb do senátu zřizují dva volební
okrsky, jeden pro akademické pracovníky a druhý pro studenty
(3) Volby do senátu vyhlašuje jeho předseda nejpozději 30 dní před skončením funkčního období
stávajícího senátu.
(4) Volby do senátu jsou tajné a skládají se z návrhového a volebního kola.
(5) Pro potřeby organizace a řízení voleb do senátu se zřizuje volební komise. Na jednání
stávajícího senátu se volí předseda a členové volební komise tak, aby každý volební okrsek byl
vždy zastoupen alespoň jedním členem akademické obce univerzity.
(6) Pro potřeby organizace průběhu voleb do senátu ve volebních okrscích je možno přizvat další
členy z řad akademické obce univerzity příslušného okrsku.
(7) Seznamy voličů pro volby do senátu, zvlášť pro volební okrsek akademických pracovníků
a zvlášť pro volební okrsek studentů, verifikuje volební komise na základě aktuálních seznamů
členů akademické obce univerzity, předložených děkanem nebo ředitelem vysokoškolského
ústavu.
(8) Za vedení aktuálních seznamů členů akademické obce dané součásti univerzity odpovídá děkan
nebo ředitel vysokoškolského ústavu.
(9) Seznamy voličů jsou platné po celou dobu voleb, nejdéle však 30 kalendářních dnů ode dne
zahájení voleb. Poté je nutno seznamy voličů aktualizovat.
(10) Každý člen akademické obce univerzity může volit pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je
veden. V případě, že člen akademické obce univerzity je veden v seznamech voličů dvou nebo
více volebních okrsků, má právo účastnit se voleb pouze v jednom volebním okrsku.
(11) Návrhy kandidátů na členy senátu jsou předkládány volební komisi, a to zvlášť pro volební okrsky
akademických pracovníků a volební okrsky studentů. Každý člen akademické obce univerzity
s právem volit může podat návrhy kandidátů v počtu volitelných míst v příslušném volebním
okrsku. Kandidátní listina je sestavena podle pořadí počtu hlasů z návrhového kola tak, aby počet
kandidátů byl dvojnásobkem počtu volených míst. Je sestavena pouze z těch kandidátů, kteří se
svou kandidaturou projevili písemný souhlas. Jestliže více kandidátů získalo stejný počet hlasů
v návrhovém kole jako kandidát na posledním volitelném místě, jsou všichni kandidáti zařazeni na
kandidátní listinu.
(12) Sestavení a uveřejnění seznamu kandidátů pro volby do senátu, jakož i průběh voleb, se řídí
pokyny volební komise ustavené senátem podle odstavce 5.
(13) Do senátu jsou zvoleni z volebních okrsků:
a) každé fakulty čtyři akademičtí pracovníci s nejvyšším počtem hlasů, ale nejméně s 30 %
odevzdaných hlasů,
b) každé fakulty dva studenti s nejvyšším počtem hlasů, ale nejméně s 30 % odevzdaných
hlasů,
c) vysokoškolského ústavu jeden akademický pracovník s nejvyšším počtem hlasů, ale
nejméně s 30 % odevzdaných hlasů,
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d) vysokoškolského ústavu jeden student s nejvyšším počtem hlasů, ale nejméně s 30 %
odevzdaných hlasů.
V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě rozhoduje los.
(14) Jestliže v určitém okrsku nebyl potřebný počet členů senátu zvolen, je provedena doplňovací
volba; na tuto se vztahuje tento článek 4 obdobně.
(15) Kandidáti do senátu, kteří nebyli zvoleni a získali více než 30 % platných hlasů, jsou zapsáni jako
náhradníci do senátu v pořadí podle počtu hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los.
Seznam náhradníků je uložen mezi dokumenty voleb do senátu.
(16) Mandát náhradníka zaniká s koncem funkčního období senátu, do něhož se stal zvolený kandidát
pro volbu do senátu náhradníkem.
(17) Výsledky voleb do senátu oznamuje volební komise předsedovi senátu nejpozději do pěti dnů po
ukončených volbách. Předseda senátu zajistí do jednoho týdne od oznámení volebních výsledků
jejich uveřejnění.
(18) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb do senátu může podat volič stížnost volební komisi,
a to nejpozději do 3 dnů ode dne uveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v
ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do deseti pracovních dnů ode
dne, kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí volební komise je konečné. Text stížnosti a rozhodnutí se
zdůvodněním musí být uveřejněny.

Článek 5
Přerušení a zánik členství
Přerušení a zánik členství jsou upraveny v čl. 5 Jednacího řádu Akademického senátu Mendelovy
univerzity v souladu s § 8 odst. 1. zákona.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2013 pod
čj. MSMT-29962/2013-30.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona senátem dne 16. ledna 2017.
(3) Tento řád nabývá platnost podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., v. r.
rektor
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