
 

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. května 

2017 pod čj. MSMT-12507/2017 Volební řád Akademického senátu Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno. 

Změny Volebního řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly 

registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle ust. § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých 

školách dne 22. května 2020 pod čj. MŠMT-21090/2020-1. 

  

 

 

I. 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

VOLEBNÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 
 

ze dne 22. května 2020 

 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 

(1) Volební řád Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen 

„Volební řád AS VFU Brno“ se vydává na základě § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu se Statutem Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Statut VFU Brno“). 

(2) Volební řád AS VFU Brno upravuje způsob volby členů Akademického senátu Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „AS VFU Brno“) a volbu předsedy a členů 

předsednictva AS VFU Brno. 

 

Článek 2 

Obsazení, vznik a výkon mandátu 

 

(1) Akademickou obec Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) 

tvoří akademičtí pracovníci působící na VFU Brno a studenti VFU Brno. Akademičtí 

pracovníci tvoří zaměstnaneckou část akademické obce a studenti tvoří studentskou část 

akademické obce.  

(2) Na každé fakultě je voleno do AS VFU Brno 6 zástupců z řad akademických pracovníků 

a 3 zástupci z řad studentů. 

(3) Členy AS VFU Brno volí ze svých řad členové akademické obce Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno. Členové AS VFU Brno z řad akademických pracovníků 

jsou voleni akademickými pracovníky příslušné fakulty. Členové AS VFU Brno z řad 

studentů za jednotlivé fakulty jsou voleni studenty všech studijních programů, které 

uskutečňuje daná fakulta. 

(4) Funkční období všech jednotlivých členů AS VFU Brno je tříleté, začíná dnem ustavujícího 

zasedání nově zvoleného AS VFU Brno.  

(5) Členové AS VFU Brno vykonávají svůj mandát podle nejlepšího vědomí a svědomí 

a nejsou přitom vázáni žádnými pokyny. 
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Článek 3 

Vyhlášení a organizace voleb 

  

(1) Volby členů AS VFU Brno vyhlásí předseda AS VFU Brno nejpozději 30 dnů před koncem 

funkčního období. Volby může vyhlásit rektor i podle § 8 odst. 3 zákona.  

(2) Usnesení o vyhlášení voleb je zveřejněno na úřední desce VFU Brno a fakult a dále 

ve veřejné části internetových stránek VFU Brno a příslušných fakult. Údaje o termínu 

a místu konání voleb musí být zveřejněny ve veřejné části internetových stránek VFU Brno 

a příslušných fakult nejpozději 21 dnů před konáním prvního dne voleb. 

(3) Volby do AS VFU Brno řídí Volební komise AS VFU Brno (dále jen „Volební komise“), 

do níž je AS VFU Brno voleno po dvou zástupcích z řad akademických pracovníků z každé 

fakulty a jednom zástupci z řad studentů za každou fakultu. 

(4) Předsedu Volební komise volí AS VFU Brno.  

(5) V případě, že volby členů AS VFU Brno vyhlásil rektor, jmenuje předsedu a členy Volební 

komise z členů akademické obce VFU Brno tak, aby členy Volební komise byli dva zástupci 

z řad akademických pracovníků z každé fakulty a jeden zástupce z řad studentů za každou 

fakultu. 

(6) Volební komise přijímá písemné návrhy na kandidáty. Součástí návrhu musí být písemný 

souhlas navrhovaného s kandidaturou. Oprávněnost kandidáta být zvolen a splnění 

podmínky souhlasu s kandidaturou prověřuje Volební komise. Na základě těchto návrhů 

vypracuje Volební komise seznamy kandidátů navržených z řad akademických pracovníků 

jednotlivých fakult a seznamy kandidátů navržených z řad studentů jednotlivých fakult. 

Seznamy kandidátů zveřejní Volební komise způsobem umožňujícím dálkový přístup 

členům akademické obce VFU Brno, a to nejméně sedm kalendářních dnů před stanoveným 

termínem voleb. 

(7) Volby členů AS VFU Brno jsou přímé s tajným hlasováním. Členové jsou voleni 

ze seznamů kandidátů v poměru stanoveném v čl. 2 odst. 2.  

(8) Volební komise vypracuje seznamy oprávněných voličů. Rozhodným dnem pro určení 

existence práva volit a být volen je okamžik zahájení konání voleb. Každý člen akademické 

obce může kandidovat a volit jen za jednu fakultu, a to za tu fakultu, na níž působí; v případě 

náležitosti k zaměstnanecké i studentské části akademické obce VFU Brno je členem 

zaměstnanecké části akademické obce, pokud jeho stanovená týdenní pracovní doba je 

vyšší než polovina stanovené týdenní pracovní doby akademických pracovníků VFU Brno. 

Je-li současně akademický pracovník pracovně zařazen, nebo student je zapsán na více 

fakultách, má právo vybrat si příslušnou fakultu, za kterou chce volit a své rozhodnutí 

oznámit předsedovi volební komise nejpozději 1 den před sestavením seznamu voličů, jinak 

jeho zařazení určí předseda Volební komise.  

 

Článek 4 

Výsledky voleb 

 

(1) Mandát člena AS VFU Brno získává prvních šest akademických pracovníků z každé 

fakulty, kteří ve volbách získali nejvyšší počet platných hlasů. V případě rovnosti získaných 

platných hlasů rozhodne o pořadí losováním mezi těmito kandidáty Volební komise. 

Akademičtí pracovníci na sedmém a dalších místech se stávají náhradníky. Podmínkou 

získání mandátu je obdržení alespoň jednoho platného hlasu. 

(2) Mandát člena AS VFU Brno za studenty fakulty získávají první 2 kandidáti s nejvyšším 

počtem získaných platných hlasů ze studentů magisterského studijního programu, 

bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, z voleb uskutečněných na příslušné fakultě a 1 kandidát 
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s nejvyšším počtem získaných platných hlasů za studenty doktorského studijního programu 

dané fakulty. V případě rovnosti získaných platných hlasů rozhodne o pořadí losováním 

mezi těmito kandidáty Volební komise. Studenti, kteří nezískají mandát člena 

AS VFU Brno, se stávají náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů s podmínkou 

získání alespoň jednoho platného hlasu. 

(3) Pokud se nepodaří zvolit potřebný počet členů AS VFU Brno, zorganizuje Volební komise 

další kolo voleb. 

(4) Výsledky voleb zveřejní Volební komise způsobem umožňujícím dálkový přístup členům 

akademické obce VFU Brno nejpozději do dvou pracovních dnů od posledního dne konání 

voleb. 

 

Článek 5 

Stížnosti 

 

(1) Proti porušení zákona, Statutu VFU Brno či tohoto Volebního řádu AS VFU Brno 

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 VFU Brno 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 na celé VFU Brno 

v případě, že pochybení mohlo mít vliv na výsledek celých voleb; opakování voleb 

na fakultě se uskuteční v případě, že pochybení mohlo mít vliv na výsledek voleb 

za fakultu.   

(3) Rozhodnutí o opakování voleb vydává Volební komise. Rozhodnutí musí být zveřejněno 

stejným způsobem jako vyhlášení voleb podle čl. 3 odst. 2.  

(4) Na opakované volby se přiměřeně vztahují ustanovení o volbách. 

 

Článek 7 

Volby předsedy, členů předsednictva a tajemníka  

 

(1) Členové nově zvoleného AS VFU Brno se nejpozději do deseti pracovních dnů po skončení 

voleb sejdou na prvním ustavujícím zasedání, které svolává a řídí až do zvolení nového 

předsedy AS VFU Brno předseda odstupujícího AS VFU Brno. Pokud předseda 

odstupujícího AS VFU Brno nemůže nebo odmítne zasedání svolat, převezme tuto činnost 

předseda Volební komise, který řídí zasedání až do zvolení nového předsedy. 

(2) Předsedající nechá na začátku ustavujícího zasedání provést volbu návrhové, mandátové 

a volební komise z řad členů AS VFU Brno, která ověří podle zápisu Volební komise 

platnost mandátů nově zvolených členů AS VFU Brno. Dále se z řad členů uskuteční volba 

zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise pro toto jednání AS VFU Brno. 
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(3) Volba předsedy, členů předsednictva a tajemníka probíhá tajným hlasování hlasovacími 

lístky. Volby mohou být více kolové, všechna kola musí proběhnout na jednom zasedání. 

(4) Pětičlenné předsednictvo se skládá z předsedy, dvou zástupců akademických pracovníků 

fakult (jeden za každou fakultu) a dvou zástupců studentů (jeden za každou fakultu). 

(5) Funkční období předsedy i členů předsednictva je shodné s obdobím, na které je volen 

AS VFU Brno.  

(6) Návrhy kandidáta na předsedu a členy předsednictva mohou podávat pouze členové 

AS VFU Brno. Právo být volen předsedou nebo členem předsednictva do funkce má každý 

člen AS VFU Brno. Podmínkou zařazení na seznam kandidátů na funkci předsedy 

je vyjádření souhlasu kandidáta s výkonem funkce.  

(7) Je-li více kandidátů na předsedu, může každý člen AS VFU Brno při volbě dát svůj hlas 

libovolnému počtu navržených kandidátů. 

(8) Předseda je zvolen, pokud získá nejvíce hlasů a zároveň získá nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných členů AS VFU Brno.  

(9) Je-li více kandidátů a nerozhodne se o předsedovi v prvním kole, pokračují volby druhým 

kolem. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě 

rovnosti počtu hlasů na postupových místech postupují do druhého kola všichni tito 

kandidáti.  

(10) Ve druhém kole se předsedou stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů, který získá 

nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů AS VFU Brno. Není-li předseda zvolen 

v případě jednoho kandidáta v prvním kole, anebo v případě více kandidátů ve druhém kole, 

volba se opakuje včetně navržení kandidátů. 

(11) Návrhy dvou kandidátů na členy předsednictva za akademické pracovníky fakult a dvou 

členů za studenty předkládají členové AS VFU Brno.  

(12) Volba členů předsednictva a tajemníka probíhá obdobně podle pravidel uvedených 

v odstavcích 6 až 10.  

(13) Nově zvolené předsednictvo volí ze svého středu místopředsedu. Místopředseda zastupuje 

předsedu v době jeho nepřítomnosti, v procesních úkonech, ke kterým je předsedou předem 

pověřen. Volba místopředsedy probíhá tajným hlasováním. Místopředseda je zvolen, pokud 

získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů předsednictva. 

 

Článek 8 

Odvolání předsedy, členů předsednictva, tajemníka  

 

(1) Kterýkoli člen AS VFU Brno může navrhnout hlasování o odvolání předsedy. Návrh 

je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů AS VFU Brno. 

(2) Kterýkoli člen AS VFU Brno může navrhnout hlasování o odvolání člena předsednictva, 

popřípadě celého předsednictva, nebo tajemníka. Návrh je přijat, hlasují-li pro něj 

nadpoloviční většina všech členů AS VFU Brno. 

 

Článek 9 

Zánik členství, náhradníci, doplňující volby  

 

(1) Funkce člena v AS VFU Brno zaniká: 

a) uplynutím funkčního období AS VFU Brno, nebo 

b) před uplynutím funkčního období: 

1. dnem jmenování do funkce, jež je neslučitelná s členstvím, 

2. zánikem členství v části akademické obce fakulty, za kterou byl zvolen, 

3. jestliže AS VFU Brno nekoná po dobu šesti měsíců podle § 8 odst. 3 zákona, 

4. dnem doručení písemné rezignace předsedovi AS VFU Brno. 
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(2) Zanikne-li členství některého člena AS VFU Brno před uplynutím jeho funkčního období, 

nastoupí na jeho místo náhradník z té části akademické obce VFU Brno, kterou byl zvolen. 

Náhradník vykonává funkci člena AS VFU Brno pouze po zbytek příslušného funkčního 

období.  

(3) Není-li žádný náhradník, AS VFU Brno vyhlásí nejpozději do 30 dnů doplňovací volby. 

Doplňovací volby se řídí podle stejných pravidel jako řádné volby. Kandidáti, kteří nebyli 

v doplňovacích volbách zvoleni, se stávají náhradníky pro zbytek příslušného funkčního 

období.  

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Veterinární a farmaceutické 

univerzity Brno registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 10. prosince 2007 pod č. j. 28 807/2007-30, ve znění pozdějších změn. 

(2) Tento Volební řád AS VFU Brno byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 

AS VFU Brno dne 27. dubna 2017. 

(3) Tento Volební řád AS VFU Brno nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho 

registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(4) Tento Volební řád AS VFU Brno nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 

*** 

 

 Změny Volebního řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, Akademickým senátem Veterinární a farmaceutické univerzity dne 8. dubna 2020. 

 

 Změny Volebního řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity 

nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 Změny Volebního řádu Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity 

nabývají účinnosti dnem 1. července 2020. 

 

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r.   

rektor 


