VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ FAKULTY
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

Schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 28. 8. 2017
pod č. j. 2090/2017 - 491

Volební řád AS Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Akademický senát Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „senát“)
je podle § 25 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 Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „fakulta“).
2. Základní práva a povinnosti senátu jsou upraveny v § 26 a § 27 zákona.

Článek 2
Základní ustanovení
1. Volby do senátu se řídí zákonem a tímto Volebním řádem Akademického senátu Lesnické a
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „řád").

Článek 3
Akademická obec
1. Akademická obec je tvořena akademickými pracovníky a studenty fakulty.
2. Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti,
asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci fakulty
vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou tak
tvůrčí činnost a splňují požadavky § 77 zákona. Obsazování míst akademických pracovníků
upravuje Řád výběrového řízení pro obsazování pracovních míst na Mendelově univerzitě v
Brně pro akademické a neakademické pracovníky.
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 řád pro studium v bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programech Mendelovy univerzity v Brně. Ukončení studia studenta je
specifikováno § 55 a § 56 zákona. Členství studenta v senátu nezaniká v případě jeho přijetí
do studia bezprostředně navazujícího studijního programu na fakultě.
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 dopis, ve kterém oznámí svůj požadavek na ponechání v
seznamu studentů. Děkan takového studenta nezařadí do volebního seznamu akademických
pracovníků.

Článek 4
Volby do senátu
1. Počet členů a zastoupení akademických pracovníků a studentů v senátu je stanoven
Statutem fakulty. Senát tvoří 17 členů, z nichž 11 jsou akademičtí pracovníci a 6 jsou studenti.
2. Na fakultě 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.
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4. Volby do senátu jsou tajné a skládají se z návrhového a volebního kola. Volební akt je
nezastupitelný.
5. Konkrétní termín a místo konání návrhového a volebního kola voleb do senátu stanoví senát
na nejméně dva po sobě následující pracovní dny v průběhu semestru mimo období prázdnin
a zkouškového období.
6. Vyhlášení voleb do senátu se zveřejňuje na nástěnce AS a způsobem umožňujícím dálkový
přístup v rámci univerzitního informačního systému (dále jen UIS). Údaje o termínu a místu
konání voleb do senátu se zveřejňují na nástěnce AS a na UIS nejpozději 14 dnů před prvním
dnem návrhového kola voleb.
7. Pro potřeby organizace a řízení voleb do senátu se na jednání stávajícího senátu volí
minimálně pětičlenná volební komise (předseda a čtyři členové) z členů senátu po vyslovení
jejich souhlasu s volbou. V komisi jsou zastoupeni nejméně dva studenti a nejméně dva
akademičtí pracovníci.
8. Pro potřeby organizace průběhu voleb do senátu ve volebních okrscích je možno přizvat další
členy z řad akademické obce fakulty příslušného okrsku.
9. Za vedení aktuálních seznamů členů akademické obce fakulty odpovídá děkan.
10. 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 fakulty nejpozději 14 dnů před
prvním dnem návrhového kola voleb.
11. Seznamy voličů jsou vyvěšeny nejpozději 10 dní před zahájením návrhového kola voleb na
nástěnce AS a na UIS. V případě, že je seznam příslušného volebního okrsku neúměrně
dlouhý a není možné jej fyzicky umístit na nástěnku AS, umístí se pouze na UIS. V tom
případě se na nástěnku AS umístí odkaz na UIS s tímto seznamem.
12. Seznamy voličů může volební komise upravit nejpozději 24 hodin před okamžikem zahájení
návrhového kola voleb na základě připomínek předaných výhradně k rukám předsedy volební
komise písemně, a to buď dopisem, nebo elektronickou poštou na adresu předsedy volební
komise. K úpravě seznamu si volební komise vyžádá stanovisko děkana. Připomínky
k volebním seznamům je možné podat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením
návrhového kola voleb.
13. Seznamy voličů jsou platné po celou dobu voleb, nejdéle však 30 kalendářních dnů od prvního
dne návrhového kola voleb. Poté je nutno seznamy voličů aktualizovat.
14. Každý člen akademické obce univerzity může volit a být volen pouze v tom volebním okrsku,
ve kterém je veden.

Článek 5
Volby do senátu – návrhové kolo
1. Pro sestavení kandidátní listiny vypisuje volební komise návrhové kolo voleb.
2. 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.
3. Kandidátní listina je sestavena na základě výsledků návrhového kola a po vyslovení souhlasu
navržených s kandidaturou. Souhlas nebo nesouhlas se zařazením na kandidátní listinu se
vyjadřuje písemně, a to buď dopisem, nebo elektronickou poštou na adresu předsedy volební
komise. Tato vyjádření jsou součástí dokumentace o průběhu voleb a předseda volební
komise zajistí jejich archivaci v souladu s platnými předpisy.
4. Kandidátní listina je tvořena dvojnásobkem počtu míst příslušného volebního okrsku.
V případě, že na posledním místě kandidátní listiny je více kandidátů se stejným počtem
hlasů, budou na kandidátní listinu zařazeni všichni.

3

Volební řád AS Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
5. V případě, že se v jednom z volebních okrsků nepodaří sestavit kandidátní listinu
s minimálním počtem kandidátů podle odst. 4 tohoto článku řádu, návrhové kolo se v tomto
volebním okrsku opakuje.
6. Volební komise zveřejní kandidátní listinu na nástěnce AS a UIS, a to nejpozději 5 dnů před
prvním dnem konání volebního kola do senátu.
7. Volební komise připraví hlasovací lístky, na kterých jsou uvedena jména, eventuálně další
nutné identifikační údaje kandidátů. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby
kandidáti na členství v senátu byli jednoznačně identifikovatelní.

Článek 6
Volby do senátu – volební kolo
1. Volí se tajným a rovným hlasováním dle volebních okrsků.
2. Volby v okrsku akademických pracovníků a studentů musí být organizovány ve stejném čase
a na stejném místě v prostorách fakulty.
3. Ve volební místnosti musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno
tajné hlasování.
4. Ve volební místnosti je voliči vedenému v seznamu voličů vydán hlasovací lístek. Volič může
být členy volební komise požádán o ověření totožnosti.
5. Volič na hlasovacím lístku ponechá maximálně právě tolik kandidátů, kolik jich je stanoveno
statutem fakulty v daném volebním okrsku. Jména kandidátů, se kterými nesouhlasí,
přeškrtne.
6. Hlasovací lístek, který byl upraven jinak než předepsaným způsobem, tedy kdy na volebním
lístku zůstane více kandidátů než maximální možný počet, je neplatný.
7. Hlasovací lístek, na kterém byli vyškrtnuti všichni kandidáti, je považován za platný.
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.

Článek 7
Výsledky voleb
1. Volební komise sečte odevzdané hlasovací lístky nejpozději v pracovní den následující po
posledním dni voleb.
2. Do akademického senátu postupuje z volebních okrsků počet kandidátů stanovených statutem
fakulty, kteří získali největší počet hlasů, minimálně však 15 %. Pokud získá více členů
akademické obce na posledním volném místě stejný počet hlasů, rozhodne mezi nimi los.
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 zajistí archivaci podle platných předpisů.
4. Protokol o průběhu a výsledcích voleb se zveřejňuje bezprostředně, nejpozději však do 2
pracovních dnů po jejich zjištění na nástěnce AS a UIS.
5. Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost volební komisi, a to
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. Stížnost musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody stížnosti. Stížnost se adresuje výhradně předsedovi
volební komise. Volební komise posoudí oprávněnost stížnosti do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy obdržela stížnost. Rozhodnutí volební komise o oprávněnosti stížnosti je konečné. Text
stížnosti a rozhodnutí se zdůvodněním musí být zveřejněny na UIS.
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 8
Náhradníci
1. Kandidáti do akademického senátu, kteří nebyli zvoleni a získali více než 15 % platných hlasů,
jsou zapsáni do seznamu náhradníků v pořadí podle počtu hlasů. Seznam náhradníků je
nedílnou součástí protokolu o průběhu a výsledcích voleb a 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.

Článek 9
Předčasné volby
1. K předčasným volbám dojde v případě, že senát nejméně půl roku nekoná podle § 27 zákona.
2. K předčasným volbám dojde v případě, že počet členů senátu klesne pod 9 členů, z nichž
nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti a nejsou k dispozici náhradníci.
V případě, že k této situaci dojde v posledních šesti měsících funkčního období senátu,
dochází ke zkrácení mandátu všech členů stávajícího senátu. V tomto případě jsou
uspořádány volby nového akademického senátu s plným tříletým funkčním obdobím.
3. K předčasným volbám také dojde v případě, že v posledních šesti měsících funkčního období
senátu podíl studentů klesne pod jednu třetinu všech členů nebo vzroste nad jednu polovinu a
nejsou k dispozici náhradníci.
4. Předčasné volby vyhlašuje děkan a platí pro ně ustanovení tohoto řádu obdobně.

Článek 10
Opakování voleb
1.

Volby se opakují tehdy, došlo-li k pochybení, uznaném volební komisí, které mohlo mít vliv na
výsledky voleb. Návrh na opakování voleb předkládá volební komise vyhlašovateli voleb.
V případě, že vyhlašovatel voleb se odchýlí od návrhu volební komise, musí svoje rozhodnutí
řádně odůvodnit. K rozhodnutí o opakování voleb musí dojít nejpozději 20 pracovních dnů po
posledním dnu konání voleb. Volby se konají nejpozději 20 pracovních dnů po rozhodnutí
vyhlašovatele o opakování voleb.

Článek 11
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby se konají v případě potřeby. Doplňovací volby se nekonají v případě, že
místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících funkčního období akademického senátu.
2. Pro doplňovací volby platí ustanovení tohoto řádu obdobně.
3. Mandát členů akademického senátu zvolených v doplňovacích volbách zaniká s funkčním
obdobím akademického senátu, do něhož byli zvoleni.
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