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pod č. j. 11598/2011-291

Volební a jednací řád Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Článek 1
Systém voleb členů do Akademického senátu Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně a jeho struktura
1. Členy Akademického senátu (dále jen senát) Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
(dále jen fakulty) volí ze svých řad akademická obec fakulty, která je tvořena akademickými
pracovníky a studenty fakulty:
a) Akademickými pracovníky jsou v souladu s § 70 zákona (zákon č. 111/1998 Sb. v platném
znění), kterými jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak
vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a splňují požadavky
podle § 77 zákona; za vedení aktuálních seznamů akademických pracovníků fakulty odpovídá
děkan fakulty.
b) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři, a
vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
c) 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.
d) V případě, že student splní kriteria akademického pracovníka podle písmene a) a b), je veden
pouze v seznamu akademických pracovníků; v případě nesouhlasu má však právo
neprodleně doručit děkanovi fakulty dopis, ve kterém oznámí svůj požadavek na ponechání
v seznamu studentů. Děkan fakulty takového studenta nezařadí do volebního seznamu
akademických pracovníků.
2. Senát fakulty má 21 členů a je složen ze 14 akademických pracovníků a 7 studentů.
3. Volby do senátu fakulty vyhlašuje jeho předseda nejpozději 30 dní před ukončením funkčního
období stávajícího senátu.
4. Pro účely voleb do senátu fakulty (dále jen „volby“) se zřizují dva volební okrsky, jeden pro
akademické pracovníky a druhý pro studenty. Sestavení a zveřejnění kandidátů pro volby, jakož i
průběh voleb, se řídí pokyny volební komise, která byla ustavena z rozhodnutí senátu fakulty.
5. Návrhy na členy do senátu fakulty jsou předkládány volební komisi, a to zvlášť pro každý ze dvou
volebních okrsků samostatně. Členství v senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů,
děkana a proděkanů.
a) Každý návrh může obsahovat jména maximálně 14 kandidátů zaměstnanecké a 7 kandidátů
studentské části akademické obce fakulty.
b) Na kandidátní listinu budou abecedně uvedeni ti kandidáti, kteří souhlasí se svojí nominací a
obdrželi nejvíce hlasů a to tak, aby počet kandidátů převyšoval více než o polovinu
požadovaný počet členů senátu v obou jeho částech.
c) Kandidátka musí být zveřejněna nejméně týden před volbami spolu s uvedením přesného
termínu a místa konání voleb.
6. Volí se tajným hlasováním tak, že každý člen akademické obce fakulty, který se dostaví k volbám,
přeškrtne na hlasovacím lístku jména kandidátů, s jejichž případným členstvím v senátu
nesouhlasí.
a) K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30 % členů akademické obce každého volebního
okrsku fakulty. V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, budou se volby
opakovat. Výsledky opakované volby budou platné bez ohledu na účast členů akademické
obce.
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b) Do senátu fakulty postupuje z voleb 14 kandidátů z řad akademických pracovníků a
7 kandidátů z řad studentů. Přičemž platí, že zvolený kandidát obdržel alespoň 30 % hlasů ze
všech zúčastněných voličů v příslušném volebním okrsku.
c) 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 na posledním
postupovém místě rozhoduje los. Seznam náhradníků je uložen mezi dokumenty voleb do
senátu fakulty.
d) Výsledky voleb oznamuje volební komise předsedovi senátu nejpozději do pěti dnů po
skončení voleb. Předseda zajistí do jednoho týdne od oznámení výsledků jejich zveřejnění.

Článek 2
Ustavující zasedání, volba předsedy a další orgány
1. Stávající předseda senátu fakulty svolává nově zvolené členy k ustavujícímu zasedání, kterému
předsedá nejstarší z těchto členů. Je povinen tak učinit do deseti dnů po obdržení výsledků voleb
senátu fakulty.
2. Senát fakulty zřizuje tyto orgány:
a) předsedu,
b) prvního místopředsedu,
c) druhého místopředsedu,
d) tajemníka.
3. Na ustavujícím zasedání se provede volba předsedy, obou místopředsedů a tajemníka, kterou řídí
nejstarší člen senátu, který nehodlá kandidovat na žádnou z funkcí.
4. Orgány senátu (podle čl. 2 odst. 2) volí všichni nově zvolení členové senátu. Na funkce předsedy,
prvního místopředsedy a tajemníka mohou být navrženi jen členové senátu z řad akademických
pracovníků akademické obce fakulty a do funkce druhého místopředsedy může být navržen jen
člen senátu z řad studentů fakulty.
5. Volba orgánů uvedená v čl. 2 odst. 2 je tajná a může probíhat, pokud jsou přítomny alespoň 3/5
členů nově zvoleného senátu.

Článek 3
Funkční období a zánik členství
1. Funkční období jednotlivých členů senátu fakulty je nejvýše tříleté. Funkční období všech členů
senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona 111/1998 Sb.
V takovém případě děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.
2. Zánik členství jednotlivého člena v senátu fakulty nastává jestliže:
a) člen sám abdikuje,
b) člen je jmenován do funkcí uvedených v čl. 1 odst. 4,
c) člen je odvolán akademickou obcí tak, že o to požádá více než polovina členů té části
akademické obce, která ho zvolila,
d) soustavným neplněním povinností.
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3. V případě zániku členství bude senát doplněn takovým náhradníkem z příslušné části akademické
obce, který obdržel v posledních volbách alespoň 30 % hlasů ze všech zúčastněných voličů.
O pořadí nominace náhradníků rozhoduje počet získaných hlasů v posledních volbách. Pokud to
nebude možné, provede se doplňující volba s přiměřeným uplatněním ustanovení čl. 1.

Článek 4
Jednací řád Akademického senátu Agronomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
1. Zasedání senátu fakulty svolává a jeho jednání řídí předseda a v jeho nepřítomnosti první
místopředseda.
2. Zasedání senátu fakulty se koná dle potřeby. Předseda je povinen svolat zasedání i v případech,
kdy o to požádá některý z místopředsedů nebo nejméně 1/3 členů senátu nebo děkan fakulty.
3. Zasedání senátu fakulty jsou veřejně přístupná a děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má
právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá.
4. Zasedání senátu svolává předseda nejméně týden předem. Každý člen obdrží písemnou
pozvánku spolu s materiály, které budou předmětem jednání. Materiály, které nebyly dodány
s uvedeným předstihem, mohou být zařazeny do programu jednání, pokud s tím nadpoloviční
většina přítomných členů vysloví souhlas.
5. Účast na všech zasedáních senátu fakulty je pro každého člena povinná a proto opakované
neúčasti mohou být na návrh předsedy nebo jiného člena senátu řešeny podle ustanovení čl. 3
odst. 2 písm. d.
6. Každý člen nebo skupina členů senátu má právo předložit prostřednictvím předsedy nebo
místopředsedy k projednání na nejbližším zasedání iniciativní návrhy týkající se okruhu
působnosti senátu fakulty podle § 27 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, (viz čl. 4
odst. 7). Návrhy musí být předloženy písemně a nelze je zamítnout, aniž by se jimi senát fakulty
zabýval a rozhodl, jak bude s nimi nakládáno. Každý člen senátu má právo vznášet dotazy na
akademické funkcionáře fakulty, týkající se všech oblastí činnosti fakulty.
7. Senát fakulty
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních
pracovišť,
b)

na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení
akademickému senátu univerzity,

c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich
využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na
fakultě,
f)

schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární
komise fakulty,

g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
h) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity po
projednání ve vědecké radě fakulty.
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Senát fakulty se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
8. Návrh na výsledek jednání je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů
senátu fakulty a byl přítomen alespoň 1 člen z řad studentů. Pouze návrh na odvolání děkana je
přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů senátu.
9. Senát fakulty se usnáší tajným hlasováním v těchto případech:
a) při volbě předsedy senátu, obou místopředsedů a tajemníka senátu,
b) při návrhu na jmenování děkana případně při jeho návrhu na odvolání z funkce,
c) při projednávání záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
d) při schvalování návrhu děkana na jmenování vědecké rady fakulty,
e) ve všech dalších personálních rozhodnutích či vyjádřeních senátu,
f)

v ostatních případech, kdy tak rozhodne nadpoloviční většina všech členů senátu.

10. Hlasovací právo mají pouze členové senátu fakulty; jsou nezastupitelní.
11. Členové senátu fakulty mají právo předkládat k návrhu na výsledek jednání pozměňovací návrhy,
o kterých se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny. Návrh, který při hlasování nebyl
přijat, se na základě rozhodnutí senátu buď definitivně zamítne, nebo se vrátí předkladateli
k dopracování s tím, že bude projednán na nejbližším zasedání senátu fakulty.
12. Nebyl-li přijat návrh děkana, může děkan požádat o nové projednání za své přítomnosti nebo
požádá o vyjádření akademickou obec fakulty, aby o sporné otázce rozhodla hlasováním. Pro
hlasování se uplatní přiměřeně pravidla pro volby do senátu fakulty (čl. 1 odst. 6 písm. a, b).
13. Usnesení senátu fakulty se v písemné formě předává všem členům senátu a děkanovi a je
archivováno. Zápis se rovněž zveřejní tak, aby byl přístupný pro všechny členy akademické obce
fakulty. Na každém zasedání senátu fakulty se jeho účastníci, tj. včetně hostů, podepisují do
předem připravené prezenční listiny. Dokument o usnesení senátu a jeho účastnících je stvrzován
podpisem předsedy senátu na důkaz věrohodnosti.
14. Senát fakulty předkládá nejméně jedenkrát ročně akademické obci fakulty zprávu o své činnosti.

Článek 5
Volební řád pro volbu kandidáta na funkci děkana fakulty
1. Volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana je jmenována senátem fakulty. Organizuje
návrhové řízení na kandidáty pro volbu děkana, organizuje vlastní volbu děkana a odpovídá za
řádný průběh voleb podle tohoto volebního řádu.
2. Každý člen akademické obce fakulty má právo navrhnout jednoho kandidáta na funkci děkana
z řad členů akademické obce fakulty (viz čl. 1 odst. 1).
3. Volební komise podané návrhy zpracuje a sestaví kandidátku se jmény kandidátů, kteří se podle
počtu hlasů umístili na prvních šesti místech. V případě rovnosti hlasů na šestém místě budou
zařazeni všichni tito kandidáti.
4. Volební komise předá kandidátku předsedovi senátu, který zjistí, zda navržení kandidáti se svou
nominací souhlasí a požádá je o vystoupení na veřejném zasedání senátu fakulty.
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