Volební řád Akademického senátu
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
ze dne 3. 4. 2020, č. j. 8049/2020-291

Článek 1
Úvodní ustanovení
Volební řád Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně je v souladu s § 33 odst. 2
písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) vnitřním předpisem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen
„fakulta“) a upravuje systém voleb členů Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v
Brně (dále jen „senát fakulty“) a vypořádání případných stížností na průběh voleb.

Článek 2
Členění senátu fakulty
(1) Členy senátu fakulty volí ze svých řad akademická obec fakulty, která je tvořena akademickými
pracovníky (zaměstnanecká část) a studenty fakulty (studentská část):
a) Akademickými pracovníky jsou v souladu s § 70 zákona zaměstnanci fakulty, kteří vykonávají jak
pedagogickou, tak tvůrčí činnost.
b) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí,
výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Za vedení aktuálního
volebního seznamu akademických pracovníků fakulty odpovídá děkan.
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 kritéria akademického pracovníka podle písmen a) a b), 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. Za vedení
aktuálního volebního seznamu studentů odpovídá děkan.
(2)

Senát fakulty má 21 členů a je složen ze 14 akademických pracovníků a 7 studentů.

(3) Členství v senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkana, proděkanů, tajemníka
fakulty nebo ředitele vysokoškolského ústavu.
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Článek 3
Volební komise
(1) Volební komise je ustavena z rozhodnutí senátu fakulty a řídí průběh voleb včetně sestavení a
zveřejnění kandidátů pro volby. Předsedu komise volí tajným hlasováním senát fakulty. Složení volební komise
včetně jména předsedy a všech členů je zveřejněno v zápise z jednání senátu fakulty.
(2) Počet členů volební komise je vždy lichý, komise má minimálně 7 členů a minimálně 3 členové komise
jsou zástupci komory studentů. Členové komise jsou voleni zpravidla ze členů senátu fakulty.
(3) Předseda volební komise je vždy akademickým pracovníkem a odpovídá předsedovi senátu fakulty za
řádnou organizaci voleb. Pokud při hlasování ve volební komisi dojde k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy.
(4) Předseda volební komise svolává jednání volební komise, předává informace předsedovi senátu fakulty
a je pověřen výkladem tohoto řádu v záležitostech, které v konkrétním případě nejsou ustanoveními řádu
jednoznačně definovány.
(5) Členství ve volební komisi je čestnou a nezastupitelnou funkcí. Členství ve volební komisi zaniká, pokud
se daný člen písemně vzdá členství dnem doručení předsedovi volební komise, odvoláním z funkce senátem
fakulty nebo zánikem členství v akademické obci fakulty. Pokud by zánikem členství nebylo splněno ustanovení
odst. 2, musí být komise neprodleně doplněna. V případě nebezpečí prodlení může jmenovat člena volební
komise předseda senátu fakulty.
(6) Volební komise je v rámci organizace voleb oprávněna ověřovat totožnost voliče, zpravidla
prostřednictvím průkazu učitele nebo průkazu studenta, a k evidenci provedené volby je oprávněna použít
technické prostředky.

Článek 4
Volba členů senátu fakulty
(1) Volby do senátu fakulty vyhlašuje jeho předseda nejpozději 30 dní před ukončením funkčního období
stávajícího senátu.
(2) Systém voleb do senátu fakulty zahrnuje postupně návrhy na členy senátu (návrhové kolo) a volbu
členů senátu (volební kolo) z kandidátů vzešlých z návrhového kola.
(3) Pro účely voleb do senátu fakulty (dále jen „volby“) se zřizují dva volební okrsky, jeden pro akademické
pracovníky fakulty a druhý pro studenty.
(4) V návrhovém kole jsou návrhy na členy senátu fakulty předkládány volební komisi, a to pro každý ze
dvou volebních okrsků samostatně. Návrhové lístky s pokyny k jejich vyplnění volební komise připraví tak, aby
nemohlo dojít k záměně navrhované osoby.
a) Každý návrhový lístek ve volebním okrsku akademických pracovníků může obsahovat jména
maximálně 14 kandidátů zaměstnanecké části akademické obce fakulty.
b) Každý návrhový lístek ve volebním okrsku studentů může obsahovat jména maximálně 7 kandidátů
studentské části akademické obce fakulty.
c) Návrhové lístky s vyšším počtem kandidátů jsou celé neplatné. Jednotlivé návrhy na kandidáty
mimo danou část akademické obce fakulty volební komise nezapočítává ani neeviduje a stejně
postupuje v případě pochybností o jednoznačné identifikaci navrhované osoby.
d) Návrh na členy senátu fakulty podává člen akademické obce fakulty osobně. V případě
nepřítomnosti člena akademické obce musí tento předem informovat písemně nebo
prostřednictvím univerzitní emailové adresy předsedu volební komise. Následně je volba provedena
prostřednictvím jiného člena akademické obce v zalepené a nepřítomným členem podepsané
obálce. Obálku otevře ve volební místnosti člen volební komise, ověří předchozí informaci o
hlasování v nepřítomnosti. V případě úspěšné verifikace pak příslušný lístek vloží do volební urny.
e) Kandidátní listina pro volbu členů senátu (volební kolo) je sestavena pro každý volební okrsek podle
pořadí počtu hlasů z návrhového kola tak, že pořadí uvedených kandidátů je abecední a počet
kandidátů je 11 u studentské části a 21 u zaměstnanecké části. Je sestavena pouze z těch kandidátů,
kteří se svou kandidaturou projevili písemný souhlas. Jestliže více kandidátů získalo stejný počet
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hlasů v návrhovém kole jako kandidát na posledním volitelném místě, jsou všichni kandidáti
zařazeni na kandidátní listinu.
f) Kandidátní listina musí být zveřejněna nejméně 7 dnů před volebním kolem spolu s uvedením
přesného termínu a místa konání voleb ve volebním kole. Zveřejnění kandidátní listiny zajišťuje
předseda nebo jím pověřený člen volební komise.
(5) Ve volebním kole se volí 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. Hlasovací lístky upravené jinak jsou celé neplatné. V případě nepřítomnosti člena akademické obce
lze využít postup podle odst. 4 písm. d).
a) K platnosti voleb se minimální povinná účast nestanovuje.
b) Členy senátu fakulty se stává 14 kandidátů z řad akademických pracovníků a 7 kandidátů z řad
studentů s nejvyšším počtem hlasů. Současně platí, že zvolený kandidát obdržel alespoň 30 % hlasů
od všech zúčastněných voličů v příslušném volebním okrsku. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
c) Kandidáti do senátu fakulty, kteří nebyli zvoleni a získali více než 30 % platných hlasů, jsou zapsáni
jako náhradníci do senátu v pořadí podle počtu hlasů. Seznam náhradníků je uložen mezi
dokumenty voleb do senátu fakulty.
d) Výsledky voleb oznamuje volební komise předsedovi senátu fakulty nejpozději do 5 dnů po skončení
voleb. Předseda zajistí do 7 dnů od oznámení výsledků jejich zveřejnění na webové stránce fakulty.
(6) Rovnocennou alternativou standardní formy voleb s osobní účastí je forma elektronická. V případě
elektronické formy voleb se použije v přiměřené míře znění předcházejících odstavců tohoto článku. Pro potřeby
elektronické formy voleb bude využita on-line webová aplikace zajišťující účast pouze členům akademické obce
fakulty, jejich anonymitu, regulérnost voleb a archivaci jednotlivých návrhů a upravených volebních lístků.
a) O způsobu úpravy hlasovacích lístků ve volebním kole rozhoduje volební komise.
b) V elektronické formě voleb nelze využít pro nepřítomné členy akademické obce ustanovení odst. 4
písm. d).

Článek 5
Stížnosti
(1) Proti porušení tohoto řádu v souvislosti s volbami do senátu fakulty i s doplňovacími volbami může
podat volič stížnost předsedovi volební komise.
(2)

Stížnost musí být podána nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků.

(3)

Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody stížnosti.

(4) Volební komise posoudí stížnost do 5 dnů ode dne jejího přijetí. Písemné stanovisko se připojí k
dokumentům o volbě. V případě voleb členů senátu fakulty je rozhodnutí volební komise konečné. Text stížnosti
a rozhodnutí se zdůvodněním musí být uveřejněny.

Článek 6
Doplňovací volby
Na doplňovací volby dle čl. 4 odst. 3 jednacího řádu se aplikují ustanovení čl. 4, popř. další návazná ustanovení
tohoto řádu.

Článek 7
Opakování voleb
(1) V případě zjištění vážného porušení zásad a pravidel voleb, které mohlo mít zásadní vliv na výsledky
voleb, může předseda volební komise okamžitě a samostatně rozhodnout o opakování voleb.
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(2)

Rozhodnutí o opakování voleb ruší všechny zveřejněné výsledky dané volby.

(3)

Na opakované volby se aplikují ustanovení čl. 2, popř. další návazná ustanovení tohoto řádu.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
(1)

Tento volební řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) senátem fakulty dne 27. 3. 2020.

(2) Tento volební řád nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválením Akademickým senátem
Mendelovy univerzity v Brně, které proběhlo dne 3. 4. 2020.
(3) Tento volební řád mění odpovídající ustanovení Volebního řádu Akademického senátu Agronomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně ze dne 22. 5. 2017.
(4) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce fakulty, nejpozději však
patnáctým dnem následujícím po dni schválení Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně.
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