Volební a jednací řád Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Úvodní preambule
1. Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně (dále jen akademický senát) je dle par. 25, odst. 1 zákona 111/1998 Sb. o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),
samosprávným orgánem Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně (dále jen LDF MZLU v Brně).
2. Základní práva a povinnosti akademického senátu jsou upraveny paragrafy 26 a 27 zákona.
Část první
Volební řád
Článek 1
Základní ustanovení
Volby do Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně, jeho vytvoření a jeho činnost se řídí zákonem a ustanoveními tohoto Volebního a
jednacího řádu Akademického senátu LDF MZLU v Brně (dále jen řád).
Článek 2
Akademická obec
1. Akademickou obec fakulty tvoří:
a) Akademičtí pracovníci, tj. učitelé a vědečtí pracovníci univerzity, pracovně zařazení na
LDF MZLU v Brně, kterými jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři
a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, vykonávající jak pedagogickou, tak
vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo další tvůrčí činnost (dále jen akademičtí
pracovníci).
b) Studenti zapsaní ke studiu na fakultě v bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programech akreditovaných na fakultě (dále jen studenti).
c) V případě, že student prezenčního doktorského studia splňuje zároveň kriteria
akademického pracovníka podle odst. a), má právo doručit děkanovi dopis, ve kterém
oznámí svůj požadavek na zařazení do akademické obce jako akademický pracovník.
Učiní tak nejpozději 21 dní před zahájením voleb, jinak je považován za člena
akademické obce jako student.
2. Za vedení aktuálních seznamů členů akademické obce odpovídá děkan.
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Článek 3
Akademický senát
1. Akademický senát LDF MZLU v Brně má 17 členů a je složen z 10 akademických
pracovníků a 7 studentů.
2. Funkční období akademického senátu je tříleté.
Článek 4
Vyhlášení voleb
1. Volby do akademického senátu vyhlašuje jeho předseda nejpozději 30 dní před skončením
funkčního období stávajícího akademického senátu.
2. Konkrétní termín a místo konání voleb do akademického senátu stanoví akademický senát (viz
článek 5) na nejméně dva po sobě následující pracovní dny v průběhu semestru mimo období
prázdnin a zkouškové období.
3. Vyhlášení voleb do akademického senátu se zveřejňuje na úřední desce Akademického senátu
LDF MZLU v Brně, v Univerzitním informačním systému MZLU a na webových stránkách
akademického senátu (dále na úřední desce a webových stránkách). Údaje o termínu a místu
konání voleb do akademického senátu se zveřejňují na úřední desce a webových stránkách
nejpozději 14 dnů před prvním dnem voleb.
4. Pro účely voleb do akademického senátu se zřizují dva volební okrsky, a to volební okrsek
akademických pracovníků a volební okrsek studentů.
Článek 5
Volební komise
1. Pro potřeby organizace a řízení voleb do akademického senátu se na jednání stávajícího
akademického senátu volí minimálně pětičlenná volební komise (předseda a čtyři členové
volební komise) z členů akademické obce po jejich souhlasu s volbou. V komisi jsou
zastoupeni nejméně dva studenti a nejméně dva akademičtí pracovníci.
2. Pro potřeby organizace průběhu voleb ve volebních okrscích je možno přizvat další členy
z řad akademické obce.
3. Členství ve volební komisi je neslučitelné s funkcí děkana, proděkana, rektora a prorektora.
4. Pokud je předseda volební komise navržen za kandidáta na členství v akademickém senátu a
kandidaturu přijme, zvolí akademický senát nového předsedu volební komise.
Článek 6
Seznamy voličů
1. Seznamy voličů, zvlášť pro volební okrsek akademických pracovníků a zvlášť pro volební
okrsek studentů, vypracuje volební komise na základě seznamů členů akademické obce
nejpozději 14 dnů před prvním dnem voleb.
2. Seznamy voličů jsou vyvěšeny 10 dní před zahájením voleb na úřední desce a na webových
stránkách akademického senátu.
3. Seznamy voličů může volební komise upravit na základě připomínek předaných k rukám
předsedy stávajícího akademického senátu po stanovisku děkana a po projednání ve volební
komisi, nejpozději 1 pracovní den před zahájením voleb.
2

4. Seznamy voličů jsou platné po celou dobu voleb, nejdéle však 30 kalendářních dnů ode dne
zahájení kola voleb, ve kterém byly seznamy poprvé použity. Poté je nutno seznamy
aktualizovat.
5. Každý člen akademické obce může volit pouze v tom volebním okrsku, ve kterém je veden.
Článek 7
Kandidátní listina
1. Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a
proděkana.
2. Pro sestavení kandidátní listiny vypisuje volební komise návrhové kolo voleb.
3. Návrhy kandidátů na členství v akademickém senátu jsou předkládány volební komisi pro
každý ze dvou volebních okrsků samostatně. Každý člen akademické obce může navrhnout
maximálně takový počet kandidátů, jaký je počet volených míst v jeho volebním okrsku.
4. Kandidátní listina je sestavena na základě výsledků návrhového kola a po vyslovení souhlasu
navržených s kandidaturou.
5. Kandidátní listina akademických pracovníků je sestavena tak, aby počet kandidátů byl
minimálně 1,5 násobek a maximálně 3 násobek počtu volených míst. Pořadí se určuje podle
počtu hlasů získaných v návrhovém kole.
6. Kandidátní listina pro studentský volební okrsek je strukturována na část kandidátů z
bakalářských a magisterských studijních programů a na část kandidátů z doktorských
studijních programů, tak aby počet kandidátů byl minimálně 1,5 násobek počtu volených míst
v každé části studentského okrsku.
7. Volební komise zveřejní kandidátní listinu na úřední desce a webových stránkách, a to
nejpozději 5 pracovních dnů před prvním dnem konání voleb do akademického senátu.
8. Volební komise připraví hlasovací lístky. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak,
aby kandidáti na členství v akademickém senátu byli jednoznačně identifikovatelní.
9. Předvolební shromáždění jsou přípustná, nelze je však konat ve dnech voleb.
Článek 8
Průběh voleb
1. Volí se tajným a rovným hlasováním dle volebních okrsků.
2. Volby v okrsku akademických pracovníků a studentů mohou být organizovány v jiný den a na
jiném místě, vždy však v prostorách fakulty.
3. Ve volební místnosti musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno
tajné hlasování.
4. Volební akt je nezastupitelný.
5. Ve volební místnosti je voliči vedenému v seznamu voličů vydán hlasovací lístek. Volič může
být členy volební komise požádán o ověření totožnosti.
6. Ve volebním okrsku akademických pracovníků ponechá volič na hlasovacím lístku
maximálně 10 kandidátů. Jména kandidátů, se kterými nesouhlasí, přeškrtne.
7. Ve volebním okrsku studentů ponechá volič maximálně 5 kandidátů za část studentů
bakalářských a magisterských studijních programů a maximálně 2 kandidáty za část studentů
doktorských studijních programů. Jména kandidátů, se kterými nesouhlasí, přeškrtne.
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8. Upravený volební lístek se vhazuje do volební urny. Po každém dnu voleb volební komise
uschová v uzamčeném prostoru uzamčenou a zapečetěnou volební urnu. Uschování a
vyzvednutí volební urny musí být přítomni nejméně tři členové volební komise.
9. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě informace o úpravě volebního lístku.
10. Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným způsobem, tedy kdy na volebním
lístku zůstane více kandidátů než maximální možný počet, je neplatný.
11. Hlasovací lístek, na kterém byli vyškrtnuti všichni kandidáti, je považován za platný.
12. Volby jsou platné, pokud se jich zúčastní nejméně 30% členů příslušného volebního okrsku
akademické obce fakulty. V případě, že je účast členů akademické obce nižší, volby se
opakují. Není-li ani v takovém případě dosažena požadovaná účast členů akademické obce,
volby se opakují a volby jsou platné bez ohledu na účast členů akademické obce (§26 (1)
zákona).
13. Na průběh dalších kol voleb jsou přiměřeně uplatňovány články řádu o volbách.
Článek 9
Výsledky voleb
1. Volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky nejpozději v pracovní den následující po
posledním dni voleb. Pokud o to volební komisi požádají, mohou být u otevření volební urny
a sčítání hlasů další pozorovatelé.
2. Do akademického senátu postupuje z volebních okrsků:
a) 10 kandidátů z okrsku akademických pracovníků, kteří získali největší počet hlasů
za předpokladu, že získali minimálně 30% všech platných hlasů
b) 7 kandidátů z okrsku studentů, kteří získali největší počet hlasů, za předpokladu,
že získali minimálně 30% všech platných hlasů. Podmínkou je, že postoupí
minimálně 2 studenti doktorských studijních programů za předpokladu, že dosáhli
minimálně 30% platných hlasů.
c) V případě, že v jednom z okrsků nebyl potřebný počet kandidátů zvolen, probíhá
v dalších kolech doplňovací volba z nezvolených kandidátů návrhového kola
s uplatněním článků řádu o volbách.
d) Pokud získá více kandidátů na posledním volném místě stejný počet hlasů,
proběhne přímá tajná volba z těchto kandidátů. Kandidáti, kteří se umístili na
dalších místech a obdrželi více než 30% hlasů tvoří skupinu náhradníků.
3. Protokol o průběhu a výsledcích voleb a obálky s odevzdanými hlasovacími lístky předá
předseda volební komise nebo jím pověřený člen volební komise bezodkladně předsedovi
stávajícího akademického senátu, který tyto materiály archivuje.
4. Výsledky voleb se zveřejňují bezprostředně, nejpozději však do 2 pracovních dnů po jejich
zjištění na úřední desce a webových stránkách.
5. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi, a to
nejpozději do 3 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být písemná a musí v ní
být uvedeny důvody stížnosti. Volební komise posoudí platnost volby do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí volební komise je konečné. Text stížnosti a
rozhodnutí se zdůvodněním musí být zveřejněny na webových stránkách akademického
senátu.
6. Předseda volební komise, nebo jím pověřený člen volební komise, vyhlásí výsledky voleb na
prvním zasedání nově zvoleného akademického senátu.
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Článek 10
Náhradníci
1. Kandidáti do akademického senátu, kteří nebyli zvoleni a získali více než 30% platných hlasů,
jsou zapsáni do seznamu náhradníků v pořadí podle počtu hlasů. Seznam je uložen mezi
dokumenty akademického senátu.
2. Mandát náhradníka zaniká s koncem funkčního období akademického senátu, do něhož byl
zvolen.
3. Náhradníci jsou do akademického senátu kooptováni v případě zániku členství některého
z členů a to v pořadí voleb ve volebních okrscích, u studentů rovněž ve volebních částech.
Článek 11
Opakování voleb
1. K opakování voleb dojde z důvodů uvedených v zákoně (viz §26 (1)).
2. Volby se kromě důvodu uvedeného v odstavci 1 opakují též tehdy, došlo-li k pochybení, které
mohlo mít vliv na výsledky voleb. Návrh na opakování voleb předkládá volební komise
akademickému senátu; pro opakování voleb se musí vyslovit nejméně 3/5 jejích členů.
K rozhodnutí o opakování voleb musí dojít nejpozději 10 pracovních dnů po posledním dnu
konání voleb. Volby se konají nejpozději 10 pracovních dnů po rozhodnutí akademického
senátu o opakování voleb.
Článek 12
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického senátu není
náhradník, nebo všichni náhradníci odmítli členství v akademickém senátu. Doplňovací volby
se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících funkčního období
akademického senátu.
2. V případě, že v posledních šesti měsících funkčního období klesne počet členů akademického
senátu pod 9 (viz §26 (1)) a nejsou k dispozici náhradníci, dochází ke zkrácení mandátu
stávajícího akademického senátu. V tomto případě jsou uspořádány volby nového
akademického senátu s plným tříletým funkčním obdobím.
3. Pro doplňovací volby platí plně ustanovení článků o volbách toho jednacího a volebního řádu.
4. Mandát členů akademického senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním
obdobím akademického senátu, do něhož byli zvoleni.
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Část druhá
Jednací řád
Článek 13
Ustavující zasedání, volba předsedy a místopředsedy
1. Předseda stávajícího akademického senátu svolává nově zvolené členy k ustavujícímu
zasedání. Je povinen tak učinit do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
2. Předsedu akademického senátu volí všichni členové nově zvoleného akademického senátu z
řad akademických pracovníků na prvním zasedání nově zvoleného akademického senátu, které
řídí nejstarší člen. Pro volbu předsedy se zřizuje volební komise z řad nově zvolených členů
akademického senátu.
3. Volba předsedy akademického senátu je tajná, podmínkou je přítomnost alespoň 2/3 členů
nově zvoleného akademického senátu. Ke zvolení předsedy v prvním kole je nutná
nadpoloviční většina hlasů všech členů akademického senátu. Nezíská-li žádný kandidát na
funkci předsedy nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu, postupují 2
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola, kde rozhoduje již většina hlasů
přítomných členů akademického senátu. V případě stejného počtu hlasů u více kandidátů se
mezi nimi rozhodne dodatečným hlasováním. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční
většinu hlasů všech přítomných ve 3 po sobě jdoucích kolech, volba předsedy se opakuje.
Nedojde-li v průběhu opakované volby ke zvolení předsedy, stává se předsedou kandidát,
který v opakované volbě získal v posledním (6.) kole nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti
hlasů následuje 7. kolo a pokud i v tomto kole mají oba kandidáti stejný počet hlasů,
rozhoduje volba losem.
4. Předseda odstupujícího akademického senátu předá nastupujícímu předsedovi razítko a
veškerou agendu k vyřízení, pokud existuje. Odstupující předseda je povinen předat veškeré
materiály k archivaci, pokud tak již neučinil.
5. Předsedu akademického senátu lze odvolat 3/5 většinou hlasů všech členů akademického
senátu.
6. Po zvolení předsedy řídí dále jednání akademického senátu nově zvolený předseda.
7. Akademický senát volí tajnou volbou ze svého středu 2 místopředsedy, jednoho z řad
akademických pracovníků a jednoho z řad studentů. Volbu místopředsedů řídí nově zvolený
předseda akademického senátu. Volba probíhá podle stejných pravidel jako volba předsedy
akademického senátu.
Článek 14
Komise akademického senátu
1. Akademický senát ustanovuje na celé funkční období nebo ad hoc poradní komise a orgány
podle potřeby. Zpravidla je ustanovena komise legislativní a komise ekonomická. První
jednání komisí svolává nejstarší člen, který rovněž řídí volbu předsedy komise na jejím
prvním jednání.
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Článek 15
Zabezpečení činnosti akademického senátu
1. Nezbytné výdaje akademického senátu jsou hrazeny z rozpočtu fakulty, která je může
z rozpočtu zvláště vyčlenit.
2. Členům akademického senátu jsou hrazeny nezbytné výdaje vyplývající z výkonu jejich
funkce, včetně cestovného, z rozpočtu fakulty, resp. akademického senátu.
Článek 16
Funkční období, členství, zánik členství
1. Funkční období všech členů akademického senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců
nekoná podle § 27 zákona č. 111/1998 Sb. V takovém případě děkan nejpozději do 30 dnů
vyhlásí nové volby.
2. Členství jednotlivého člena v akademickém senátu zaniká, jestliže:
a) člen sám abdikuje
b) člen je jmenován do funkcí uvedených v Článek 7, odst. 1
c) člen je odvolán akademickou obcí, pokud o to požádá více než 2/3 členů té části
akademické obce, která ho navrhla
d) člen je odvolán pro soustavné neplnění povinností, pokud s tím vysloví souhlas
nejméně 2/3 z celkového počtu členů akademického senátu v tajném hlasování
e) přestává být členem akademické obce z důvodu rozvázání pracovního poměru, nebo
ukončení, případně přerušení studia.
3. V případě zániku členství je akademický senát doplněn náhradníkem z příslušné části
akademické obce (viz Článek 10 Náhradníci).
4. Člen akademického senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní
program a přihlásil se na LDF MZLU v Brně ke studiu v navazujícím magisterském studijním
programu, nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže součásti
fakulty ke studiu v doktorském studijním programu zůstává členem akademického senátu,
pokud byl ke studiu přijat a nedošlo k přetržce ve studiu.
Článek 17
Pravidla pro zasedání akademického senátu
1. Zasedání akademického senátu svolává a jeho jednání řídí předseda a v jeho nepřítomnosti
místopředseda, akademický pracovník.
2. Zasedání akademického senátu se koná dle potřeby. Předseda je povinen svolat zasedání
v nejbližším možném termínu i v případech, kdy o to požádá některý z místopředsedů, nebo
nejméně 1/3 členů akademického senátu, nebo děkan fakulty.
3. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení
proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda
akademického senátu povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání akademického senátu
fakulty. O řádných i mimořádných zasedáních akademického senátu, včetně programu
jednání, je akademická obec předem informována na úřední desce a webových stránkách
akademického senátu.
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4. Předseda akademického senátu určí v součinnosti s děkanátem způsob zabezpečování
administrativní a spisové služby akademického senátu.
5. Ze zasedání akademického senátu se pořizuje zápis. Věrohodnost zápisu potvrzuje předseda
po schválení zápisu na následujícím zasedání svým podpisem. Zápis se předává všem členům
akademického senátu a děkanovi a je archivován. Zápis se rovněž zveřejní na úřední desce a
na webových stránkách akademického senátu do 3 dnů od schválení zápisu.. Na každém
zasedání akademického senátu se jeho účastníci, tj. včetně hostů, podepisují do předem
připravené prezenční listiny. Zápisy a podkladové materiály pro jednání akademického senátu
se archivují. Za vedení agendy je odpovědný předseda akademického senátu, který předává
materiály k archivování děkanátu.
6. Akademický senát může přizvat k jednání další členy akademické obce LDF MZLU v Brně,
případně dalších součástí MZLU v Brně, případně žádat jejich písemné vyjádření ve věcech
týkajících se LDF MZLU v Brně. Přizvat jiné osoby k účasti na jednání může též
předkladatel projednávaného návrhu, a to se souhlasem předsedy akademického senátu.
7. Zasedání akademického senátu svolává předseda písemnou pozvánkou s uvedením programu
jednání, a to nejméně jeden týden před jeho konáním. Společně s pozvánkou obdrží každý
člen materiály, které mají být projednávány. Do programu zasedání akademického senátu
mohou být zařazeny i dodatečně předkládané materiály, jestliže s tím vysloví souhlas
nadpoloviční většina přítomných členů.
8. Každý člen nebo skupina členů akademického senátu má právo předložit prostřednictvím
předsedy nebo místopředsedy k projednání na nejbližším zasedání iniciativní návrhy týkající
se okruhu působnosti akademického senátu fakulty podle § 27 odst. 1 zákona. Návrhy musí
být předloženy písemně a nelze je zamítnout, aniž by se jimi akademický senát zabýval a
rozhodl, jak s nimi bude nakládáno.
9. Akademický senát má povinnost zabývat se podněty podanými členy akademické obce
fakulty, pokud to schválí nadpoloviční většina přítomných členů akademického senátu.
10. Předseda akademického senátu je povinen alespoň jednou v akademickém roce svolat
shromáždění akademické obce fakulty, kde je podána informace o činnosti akademického
senátu.
Článek 18
Projednávání jednotlivých bodů programu
1. Jednotlivé body programu jednání akademického senátu se projednávají zpravidla na základě
písemných podkladových materiálů. Předkladatel těchto materiálů žádá předsedu senátu o
jejich projednání nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání akademického senátu. Tato lhůta se
nevztahuje na mimořádná zasedání akademického senátu. Písemné podkladové materiály se
bezodkladně zpřístupňují členům akademického senátu a zasílají se jim společně s oznámením
o termínu a místě konání zasedání.
2. Úvodní slovo při projednávání bodu programu jednání přednese jeho předkladatel, případně
osoba jím pověřená.
3. Jestliže se akademický senát kdykoli v průběhu jednání usnese nadpoloviční většinou
přítomných, že podkladové materiály jsou nedostačující, upustí se od dalšího projednávání
příslušného bodu programu.
4. Ke každému bodu jednání akademického senátu se může konat rozprava. Rozpravu řídí a
slovo uděluje předsedající. Akademický senát se může usnést nadpoloviční většinou
přítomných na omezení řečnické doby. Člen akademického senátu má právo na faktickou
poznámku, kterou reaguje na průběh rozpravy.
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5. Členové akademického senátu mohou v rozpravě přednést doplňovací nebo pozměňovací
návrhy k návrhům obsaženým v písemných podkladových materiálech nebo předneseným
v úvodním slově. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly
předneseny. Nejdříve se hlasuje o stažení bodu z programu. Návrh, který při hlasování nebyl
přijat, se na základě stanoviska akademického senátu buď definitivně zamítne, nebo se vrátí
předkladateli k dopracování s tím, že bude projednán na nejbližším zasedání akademického
senátu.
6. Předkladatel může svůj návrh upravit nebo doplnit podle průběhu rozpravy, případně materiál
stáhnout z projednávání.
7. Předsedající může navrhnout ukončení rozpravy, pokud je zřejmé, že její pokračování nemůže
přispět k objasnění projednávané věci.
Článek 19
Pravidla hlasování, usnesení
1. Akademický senát projevuje svoji vůli usnesením.
2. Akademický senát je usnášeníschopný, je-li přítomno nejméně 12 jeho členů.
3. Akademický senát se usnáší tajným hlasováním v těchto případech:
a) při volbě předsedy akademického senátu fakulty, případně jeho odvolání
b) při návrhu kandidáta na děkana, případně při návrhu na jeho odvolání z funkce,
c) odvolání člena akademického senátu,
d) v dalších hlasováních personálního charakteru,
e) na návrh kteréhokoli člena akademického senátu.
4. Výsledek tajného hlasování zjišťují nejméně 2 skrutátoři navržení předsedajícím a schválení
akademickým senátem.
5. V jiných případech než výše uvedených se rozhoduje veřejným hlasováním, a to zvednutím
ruky.
6. Předložený návrh usnesení akademického senátu je přijat, jestliže pro něj hlasovala
nadpoloviční většina přítomných.
7. V naléhavých případech, pokud to není vyloučeno zákonem, je možné v období mezi řádnými
zasedáními akademického senátu hlasovat o návrhu usnesení senátu korespondenčně, a to
elektronickou poštou na společnou adresu akademického senátu, jejímž příjemcem je předseda
akademického senátu. Potřeba korespondenčního hlasování musí být řádně zdůvodněna a
všem členům musí být doručeny materiály a návrhy na usnesení. Pokud kterýkoli člen
akademického senátu o to požádá, musí být korespondenční hlasování ukončeno a materiál
projednán na řádném nebo mimořádném zasedání akademického senátu. S výsledky
korespondenčního hlasování seznámí předseda členy akademického senátu na dalším jednání,
včetně stanovisek jednotlivých členů. Usnesení přijatá korespondenčním hlasováním jsou
zaznamenána v zápise pořízeném na nejbližším zasedání akademického senátu.
8. Usnesení, která byla přijata, musí být doslovně uvedena v zápisu.
9. Přijatá usnesení akademického senátu jsou závazná. Platnost usnesení může být zrušena pouze
hlasováním.
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Část třetí
Volba kandidáta na funkci děkana
Článek 20
Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana
1. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana je ustanovena akademickým senátem
na jeho zasedání.
2. Volební komise je pětičlenná, zastoupeni jsou minimálně dva zástupci studentů. Její předseda
je volen na zasedání akademického senátu všemi přítomnými členy akademického senátu.
3. Volební komise organizuje návrhové řízení na kandidáty a odpovídá za řádný průběh voleb.
Článek 21
Organizace voleb děkana
1. Každý člen akademické obce LDF MZLU v Brně má právo navrhnout jednoho kandidáta na
funkci děkana. Podávání návrhů se organizuje zvlášť ve volebním okrsku akademických
pracovníků a zvlášť ve volebním okrsku studentů.
2. Volební komise podané návrhy zpracuje a sestaví kandidátku tak, že uvede jména 3 kandidátů
navržených v okrsku akademických pracovníků a jména 3 kandidátů navržených v okrsku
studentů, kteří získali v každém okrsku nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů na 3. místě
budou zařazeni všichni tito kandidáti. Seznamy obsahují jména, příjmení, tituly kandidátů, počet
členů příslušného volebního okrsku a počet získaných hlasů.
3. Volební komise předá kandidátku předsedovi akademického senátu, který zjistí, zda navržení
kandidáti se svou nominací souhlasí. V případě nesouhlasu kandidáta z kandidátky vyloučí.
4. Předseda akademického senátu požádá kandidáty o vystoupení na shromáždění akademické
obce fakulty, kde kandidáti přednesou své představy o výkonu funkce děkana.
Článek 22
Vlastní volba děkana, návrh na odvolání děkana
1. Volbu nového děkana vyhlašuje a organizuje akademický senát tak, aby se konala nejméně 30
dní před uplynutím funkčního období stávajícího děkana.
2. Pro vlastní volbu děkana zvolí akademický senát tříčlennou komisi skrutátorů.
3. Akademický senát se o návrhu na jmenování děkana usnáší tajným hlasováním (§ 27 odst. 3
zákona).
4. Volební lístek se upravuje tak, že každý člen akademického senátu ponechá na hlasovacím
lístku jméno maximálně jednoho kandidáta, ostatní přeškrtne. Hlasovací lístek s více jak jedním
jménem je neplatný.
5. Ke zvolení kandidáta na funkci děkana je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů
akademického senátu.
6. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického
senátu, následuje druhé kolo hlasování, do kterého postupují 3 kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Druhé,
resp. další kola probíhají podle zásad prvního kola.

10

7. V případě, že po pátém kole voleb nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech
členů akademického senátu, postupuje se v šestém kole znovu podle pravidel pro první kolo,
tedy se všemi kandidáty až do 10. kola. Pokud ani po tomto kole není děkan zvolen, je vypsáno
nové návrhové kolo na volbu děkana.
8. V případě, že kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu,
zpracuje předseda akademického senátu zápis a předá návrh na jmenování děkana do rukou
rektora, který v souladu s §28 (2) zákona o návrhu rozhodne.
9. Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily v tajném hlasování nejméně 3/5
všech členů akademického senátu. Předseda akademického senátu zpracuje zápis a předá návrh
na odvolání děkana rektorovi v souladu s §28 (2) zákona.

Část čtvrtá
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 23
Přechodná ustanovení
1. Postavení a úloha Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně se
upravuje podle ustanovení § 26 a § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů.
2. Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně, zvolený podle tohoto Volebního
a jednacího řádu Akademického senátu LDF MZLU, zahájí činnost dnem svého ustavení.
Článek 24
Závěrečná ustanovení
1. Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně
byl projednán a schválen akademickým senátem LDF MZLU v Brně dne 30.5.2005.
2. Zrušuje se Jednací a volební řád Akademického senátu fakulty ve znění změn a doplňků ze dne
24. 6. 1999.
3. Tento Volební a jednací řád Akademického senátu Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně
byl projednán a schválen akademickým senátem MZLU v Brně dne 19.9.2005.

....................................................................

......................................................

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.

předseda AS LDF MZLU v Brně

děkan LDF MZLU v Brně

..........................................................
Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
předseda AS MZLU v Brně
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