VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO
Článek 1
Základní ustanovení
1) Volební řád Akademického senátu Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno (dále jen „AS FVL“) se vydává na základě § 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“) a v souladu se Statutem Fakulty
veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Statut
FVL“).
2) Volební řád AS FVL upravuje způsob volby členů AS FVL, volby předsedy, předsednictva a
tajemníka AS FVL.
Článek 2
Obsazení, vznik a výkon mandátu
1) AS FVL je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Fakulty veterinárního
lékařství (dále jen „FVL“) Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU
Brno“). Je představitelem akademické obce FVL (dále jen „AO“), kterou tvoří akademičtí
pracovníci působící na FVL a studenti zapsaní na FVL. Studenti tvoří studentskou část AO,
akademičtí pracovníci fakulty tvoří zaměstnaneckou část AO.
2) AS FVL má celkem 36 členů. Celkový počet členů AS FVL je dán celkovým počtem ústavů,
klinik či klinických laboratoří FVL a jejich personálním obsazením. Každý ústav, klinika či
klinická laboratoř FVL má právo na minimálně jednoho zástupce v AS FVL.
3) Počet členů AS FVL z řad studentů je polovina počtu členů AS FVL z řad akademických
pracovníků. Při lichém počtu akademických pracovníků se jejich počet pro tento výpočet
zaokrouhluje nahoru.
4) Akademické pracovníky (zaměstnanecká část) zastupuje v AS FVL 24 členů, a to podle
následujícího klíče:
a) z každého ústavu, kliniky, klinické laboratoře (dále jen „pracoviště“) minimálně
jeden zástupce.
b) Sekce morfologie a fyziologie 5 (Ústav anatomie, histologie a embryologie 2;
Ústav fyziologie 2; Ústav farmakologie a farmacie 1).
c) Sekce patobiologie 7 (Ústav infekčních chorob a mikrobiologie 3; Ústav
patologické morfologie a parazitologie 2; Ústav genetiky 2).
d) Sekce chorob malých zvířat 6 (Klinika chorob psů a koček 3; Klinika chorob
ptáků, plazů a drobných savců 2; Klinická laboratoř pro malá zvířata 1).
e) Sekce chorob velkých zvířat 6 (Klinika chorob koní 2; Klinika chorob přežvýkavců
a prasat 3; Klinická laboratoř pro velká zvířata 1).
5) Studenty zastupuje v AS FVL 12 členů, to podle následujícího klíče:
a) 11 studentů magisterského studijního programu a

b) 1 zástupce studentů doktorského studijního programu.
6) Funkční období všech členů AS FVL je tříleté a začíná dnem ustavujícího zasedání nově
zvoleného AS FVL.
Článek 3
Vyhlášení a organizace voleb
1) Členy AS FVL volí ze svých řad členové AO fakulty. Volby jsou rovné, přímé s tajným
hlasováním.
2) Volby členů AS FVL vyhlásí AS FVL nejpozději 20 dnů před uplynutím jeho funkčního
období; pokud tak neučiní AS FVL, vyhlásí volby děkan. Volby může vyhlásit děkan i podle
§ 26 odst. 3 zákona.
3) Usnesení o vyhlášení voleb je zveřejněno na úřední desce FVL a dále ve veřejné části
internetových stránek FVL. Údaje o termínu a místu konání voleb musí být zveřejněny ve
veřejné části internetových stránek FVL nejpozději 21 dnů před konáním prvního dne
voleb.
4) Volby do AS FVL nebo doplňovací volby organizuje volební komise, jejíž složení a
předsedu schvaluje AS FVL. V případě vyhlášení voleb děkanem, jmenuje volební komisi
děkan. Volební komise přijímá písemné návrhy na kandidáty. Součástí návrhu kandidáta
musí být i jeho písemný souhlas s kandidaturou. Na základě těchto návrhů vypracuje
volební komise seznamy kandidátů, které zveřejní způsobem umožňujícím dálkový
přístup členům AO, a to nejméně sedm kalendářních dnů před stanoveným termínem
voleb.
5) Volební komise vypracuje seznamy oprávněných voličů. Každý člen AO může kandidovat
a volit jen za jednu část AO. V případě náležitosti k oběma částem AO je členem
zaměstnanecké části AO, pokud jeho úvazek převyšuje 0,5.
6) Členové AS FVL z řad akademických pracovníků jsou voleni akademickými pracovníky,
kteří volí ze všech kandidátů, kteří se svou kandidaturou vyjádřili souhlas. Členové AS FVL
z řad studentů magisterského studijního programu a doktorského studijního programu
jsou voleni studenty všech studijních programů společně. Každý člen akademické obce
může dát hlas libovolnému počtu kandidátů.
Článek 4
Výsledky voleb
1) Členy AS FVL se stávají akademičtí pracovníci z každého pracoviště v počtu stanoveném
v čl. 2 odst. 4. tohoto řádu, kteří ve volbách získali nejvyšší počet platných hlasů.
V případě rovnosti platných hlasů, které získalo více akademických pracovníků ústavu,
rozhodne o jejich pořadí losování, které provede volební komise. Akademičtí pracovníci
na dalších místech se stávají náhradníky. Podmínkou získání mandátu je obdržení
alespoň jednoho platného hlasu.
2) Členy AS FVL za studenty se stávají studenti z každého studijního programu v počtu
stanoveném v čl. 2 odst. 5. tohoto řádu, kteří ve volbách získali nejvyšší počet platných
hlasů. V případě rovnosti získaných platných hlasů rozhoduje losování, které provede
volební komise. Další v pořadí se stávají náhradníky. Podmínkou získání mandátu je
obdržení alespoň jednoho platného hlasu.
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3) Výsledky voleb zveřejní Volební komise způsobem umožňujícím dálkový přístup členům
akademické obce VFU Brno nejpozději do dvou pracovních dnů od posledního dne
konání voleb.
4) Pokud se nepodaří zvolit potřebný počet členů AS FVL, zorganizuje volební komise další
kolo voleb.
5) Pokud se uvolní místo člena AS FVL a není žádný náhradník, AS FVL vyhlásí doplňující
volby.
Článek 5
Stížnosti
1) Proti porušení zákona, Statutu FVL či tohoto Volebního řádu AS FVL při přípravě voleb,
průběhu voleb, organizaci voleb může volič podat stížnost Volební komisi. Stížnost musí
být podána nejpozději do pěti kalendářních dnů od vyhlášení výsledků voleb.
2) Stížnost musí být písemná, odůvodněná a podepsaná stěžovatelem.
3) Volební komise posoudí podanou stížnost do pěti dnů po jejím přijetí. Rozhodnutí o
stížnosti se připojí k zápisu o volbě.
Článek 6
Opakování voleb
1) Volby členů do AS FVL se opakují tehdy, došlo-li pochybení, které mohlo mít vliv na
výsledky voleb, pokud jde o zvolené kandidáty. Došlo-li k pochybení v pořadí náhradníků,
platí, že náhradníci, u nichž k pochybení došlo a další za nimi umístění náhradníci, nejsou
zvoleni.
2) Opakování voleb z důvodu uvedeného v odstavci 1 se uskuteční v té části AO, kde
k pochybení došlo.
3) Rozhodnutí o opakování voleb vydává Volební komise. Rozhodnutí musí být zveřejněno
stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
4) Na opakované volby se přiměřeně vztahují ustanovení o volbách.
Článek 7
Volby předsedy, předsednictva, místopředsedy a tajemníka AS FVL
1) Členové nově zvoleného AS FVL se nejpozději do dvaceti pracovních dnů po skončení
voleb sejdou na prvním ustavujícím zasedání AS FVL, které svolává a řídí až do zvolení
nového předsedy AS FVL předseda odstupujícího AS FVL. Pokud předseda odstupujícího
AS FVL nemůže nebo odmítne zasedání svolat, převezme tuto činnost předseda volební
komise, který řídí zasedání až do zvolení nového předsedy AS FVL.
2) Předsedající nechá na začátku ustavujícího zasedání AS FVL provést volbu volební a
mandátové komise, která ověří podle zápisu volební komise platnost mandátů nově
zvolených členů AS FVL. Dále se uskuteční volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a
návrhové komise pro toto jednání AS FVL.
3) Členy předsednictva AS FVL jsou 4 zástupci z řad akademických pracovníků a 1 zástupce
z řad studentů.
4) Členové předsednictva jsou voleni plénem AS FVL tajným hlasováním z členů AS FVL
nealternativně, to znamená, že každý může dát svůj hlas libovolnému počtu kandidátů.
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5)

6)
7)
8)

Zvoleni jsou 4 zástupci ze zaměstnanecké části a jeden student, kteří získali nejvyšší
počet hlasů při dosažení nadpoloviční většiny přítomných členů AS FVL. Získá-li více
kandidátů souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů AS FVL, avšak počet hlasů jimi
získaných je shodný, bude bezprostředně následovat druhé kolo voleb mezi těmito
kandidáty. Není-li zvolen dostatečný počet členů předsednictva, koná se nová volba
zbývajících členů předsednictva dle výše uvedených pravidel, dokud není zvoleno
předsednictvo v úplném složení.
Předseda je volen plénem AS FVL tajným hlasováním na celé volební období AS FVL ze
zvolených členů předsednictva. Kandidáta na předsedu navrhuje předsednictvo.
Nedosáhne-li navržený kandidát nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, navrhne
předsednictvo jiného kandidáta, o kterém bude plénum hlasovat. Nebude-li ani v tomto
kole voleb předsedy rozhodnuto, uskuteční se volby nového předsednictva.
Po svém zvolení se nově zvolený předseda ujme řízení zasedání AS FVL.
Volba místopředsedy probíhá obdobně podle pravidel uvedených v odstavci 5.
Tajemníka volí AS FVL ze svého středu tajným hlasováním na celé volební období AS FVL.
Kandidáta na tajemníka navrhuje předsednictvo. Nedosáhne-li navržený kandidát
nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, navrhne předsednictvo jiného kandidáta, o
kterém bude plénum hlasovat, dokud nebude tajemník zvolen.
Článek 8
Odvolání předsedy, členů předsednictva, tajemníka

1) Kterýkoli člen AS FVL může navrhnout hlasování o odvolání předsedy. Návrh je přijat,
hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů AS FVL.
2) Kterýkoli člen AS FVL může navrhnout hlasování o odvolání člena předsednictva,
popřípadě celého předsednictva, nebo tajemníka. Návrh je přijat, hlasují-li pro něj
nadpoloviční většina všech členů AS FVL.
Článek 9
Zánik členství, náhradníci
1) Mandát člena AS FVL zaniká:
a) dobrovolným vzdáním se mandátu člena AS FVL písemným oznámením
předsedovi;
b) všem členům AS FVL po uplynutí funkčního období AS FVL;
c) všem členům AS FVL v případě naplnění § 26 odst. 3 zákona;
d) zánikem příslušnosti člena AS FVL k části AO FVL, za kterou byl zvolen, a to tak,
aby byla dodržena pravidla uvedená v čl. 2 odst. 4. a 5. tohoto volebního řádu
AS FVL.
e) dnem úmrtí člena AS FVL.
2) Členství v AS FVL je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana,
proděkana a tajemníka fakulty.
3) Zanikne-li členství některého člena AS FVL před uplynutím jeho funkčního období,
nastoupí na jeho místo náhradník. Náhradník vykonává funkci člena AS FVL pouze po
zbytek příslušného funkčního období.
4) Není-li žádný náhradník, AS FVL vyhlásí nejpozději do 30 dnů doplňovací volby.
Doplňovací volby se řídí podle stejných pravidel jako řádné volby. Kandidáti, kteří nebyli
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v doplňovacích volbách zvoleni, se stávají náhradníky pro zbytek příslušného funkčního
období.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
1) Tento Volební řád AS FVL byl schválen AS FVL dne 12. 10. 2017 a nabyl platnosti a
účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem VFU Brno 30. 11. 2017.
2) Tímto Volebním řádem AS FVL se ruší Volební a jednací řád Akademického senátu
Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 28. 5.
2002 ve znění pozdějších změn.

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
děkan FVL VFU Brno

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
předseda AS FVL Brno

prof. MVDr. František Treml, CSc.
předseda AS VFU Brno
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