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Část I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Obecná ustanovení
(1)

Jednací řád Akademického senátu Faktulty vojenského zdravotnictví (dále jen „řád“)
je vnitřním předpisem Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „fakulta“) podle § 33
odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

(2)

Řád upravuje složení orgánů Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví
(dále jen „senát“), způsob jejich volby a ustavování, zásady jednání senátu a jeho orgánů
a postup volby kandidáta na děkana fakulty (dále jen „fakulta“).
Článek 2
Práva a povinnosti člena senátu

(1)

Člen senátu má právo:
a) předkládat své návrhy, podněty a připomínky k záležitostem týkajícím se oblastí
působnosti senátu a požadovat jejich řešení,
b) hlasovat ve všech záležitostech projednávaných senátem.

(2)

Člen senátu je povinen:
a) účastnit se zasedání senátu, případně i jeho dalších orgánů, do kterých byl
usnesením senátu jmenován a aktivně přispívat k plnění jeho poslání a úkolů,
b) předem se omluvit předsedovi senátu nebo jinému členu předsednictva, nemůže-li
se zasedání senátu účastnit; pokud tak ze závažných důvodů učinit nemůže, omluví
se předsedovi senátu dodatečně.
Část II
ORGÁNY SENÁTU
Článek 3
Předsednictvo senátu

(1)

Řídícím orgánem senátu, voleným z členů senátu, je předsednictvo.

(2)

Předsednictvo se skládá z předsedy a dvou místopředsedů. Jeden místopředseda je
zvolen z řad akademických pracovníků a jeden z řad studentů.

(3)

Předseda senátu je volen tajným hlasováním. K jeho zvolení je potřeba nadpoloviční
většina hlasů všech členů senátu. V případě, že nebyl předseda prvním hlasováním
zvolen, proběhne opakovaná volba z nově navržených kandidátů. Pokud žádný
z navržených kandidátů nezískal v opakované volbě nadpoloviční většinu hlasů všech
členů senátu, postupuje se přiměřeně podle článků 16 až 18.

(4)

Nové předsednictvo se ustavuje vždy po zvolení předsedy senátu.

(5)

Předseda senátu řídí činnost a jednání senátu a zastupuje ho navenek v souladu
s ustanoveními zákona o vysokých školách, vnitřními předpisy fakulty a jednotlivými
usneseními senátu.
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(6)

Místopředsedové senátu zastupují předsedu senátu na jeho pokyn nebo v jeho
nepřítomnosti. Při zastupování předsedy senátu má místopředseda senátu práva a
povinnosti předsedy.

(7)

Předsednictvo senátu v období mezi zasedáními senátu řeší otázky vyplývající
z působnosti senátu. Je zodpovědné za přípravu plánu zasedání senátu, programu
jednotlivých zasedání senátu, za včasné zajištění a rozeslání podkladových materiálů
pro zasedání senátu, za plnění úkolů, které mu senát uloží, za zveřejňování usnesení
senátu a za komunikaci s děkanem.
Článek 4
Pracovní komise senátu

(1)

Senát může svým usnesením zřizovat a rušit stálé nebo dočasné komise.

(2)

Členem komise může být kromě člena senátu i další člen akademické obce fakulty,
souhlasí-li s tím, a se souhlasem děkana i další příslušník fakulty.

(3)

O složení a úkolech komise rozhodne senát.

(4)

Předsedou komise je zpravidla člen senátu.
Část III
ZASEDÁNÍ SENÁTU
Článek 5
Ustavující zasedání

(1)

Členové senátu se po svém zvolení sejdou na ustavujícím zasedání senátu.

(2)

Ustavující zasedání se může konat nejdříve první den po skončení funkčního období
předchozího senátu.

(3)

Ustavující zasedání svolá a až do zvolení předsedy senátu řídí předseda volební komise
nebo jím pověřený člen volební komise.

(1)

Členové senátu složí slib člena senátu. Pokud se člen senátu neúčastní ustavujícího
zasedání, složí slib na prvním zasedání, kterého se zúčastní.

(2)

Senát na ustavujícím zasedání zvolí svého předsedu.

(3)

Předseda senátu se ujme řízení zasedání senátu.
Článek 6
Řádné zasedání senátu

(1)

Řádné zasedání senátu svolá předseda senátu podle schváleného plánu zasedání.

(2)

O změně termínu nebo místa zasedání může rozhodnout předsednictvo.
Článek 7
Mimořádné zasedání senátu

(1)

Mimořádné zasedání senátu je předseda senátu povinen svolat na žádost děkana
bezodkladně, pokud ze žádosti nevyplývá jiný termín.
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(2)

Předseda dále svolá mimořádné zasedání na základě rozhodnutí předsednictva senátu,
písemné žádosti nejméně jedné pětiny členů senátu nebo nejméně jedné desetiny členů
akademické obce kteréhokoliv volebního obvodu do 7 dnů od doručení písemné žádosti,
pokud ze žádosti nevyplývá termín pozdější.
Článek 8
Pozvánka na zasedání senátu

(1)

Členům senátu, osobám uvedeným v § 26 odst. 4 zákona o vysokých školách, osobám
pozvaným předsednictvem senátu a předkladatelům materiálů k projednávání je alespoň
7 dní před zasedáním senátu zaslána pozvánka, která obsahuje zejména termín, místo,
čas zahájení, navržený program zasedání a podkladové materiály.

(2)

Předseda zpřístupní pozvánku na zasedání alespoň 7 dní před zasedáním senátu členům
akademické obce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3)

Lhůty podle odst. 1 a 2 lze v případě ustavujícího a mimořádného zasedání senátu
zkrátit.
Článek 9
Materiály k zasedání senátu

(1)

Materiály k záležitostem podle § 27 odst. 1 písm. a) až e) a h) zákona o vysokých
školách je jejich předkladatel povinen předložit předsedovi senátu nejméně tři týdny
před požadovaným termínem jejich projednání v senátu. Předseda senátu předložené
materiály rozešle členům senátu spolu s pozvánkou.

(2)

Předsednictvo senátu může lhůtu uvedenou v odst. 1 v odůvodněných případech zkrátit.

(3)

Tímto není dotčena povinnost podle § 27 odst. 3 zákona o vysokých školách.
Článek 10
Pravidla zasedání senátu

(1)

Zasedání senátu zahájí předseda senátu nebo jím pověřený člen předsednictva (dále jen
„předsedající“).

(2)

Zasedání senátu je veřejně přístupné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem. Nikdo z veřejnosti, kromě osob uvedených
v § 26 odst. 4 zákona o vysokých školách a osob pozvaných předsednictvem senátu,
nemá bez souhlasu senátu právo vystoupit na zasedání, jinak zasahovat do zasedání
senátu nebo zasedání rušit, pokud zákon o vysokých školách nebo vnitřní předpis
nestanoví jinak.

(3)

Každý člen akademické obce má právo senát cestou předsednictva písemně požádat
o projednání závažné skutečnosti. Senát žádost posoudí a hlasováním rozhodne, zda
bude o záležitosti jednat.

(4)

Senát jedná pouze, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů senátu. Pokud tato
podmínka nebude splněna do 30 minut po zahájení zasedání, předsednictvo senátu
rozhodne o odročení nebo zrušení zasedání. V případě odročení zasedání stanoví nový
termín zasedání s původně navrženým programem.

(5)

Zasedání probíhá dle programu schváleného senátem.
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(6)

Nastane-li během zasedání senátu situace, kterou není možné řešit na základě tohoto
řádu, je způsob jejího řešení v pravomoci senátu.
Článek 11
Hlasování v senátu

(1)

Senát je způsobilý se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů senátu.

(2)

K přijetí předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů
senátu, nestanoví-li zákon o vysokých školách nebo vnitřní předpis jinak.

(3)

Návrh na jmenování děkana, zvolení předsedy senátu a návrh ve věcech podle § 27 odst.
1) písm. a) zákona o vysokých školách je přijat, jestliže se pro něj vyslovila
nadpoloviční většina všech členů senátu.

(4)

Návrh na odvolání děkana, na odvolání předsedy senátu a návrh na zkrácení funkčního
období všech členů senátu je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech
členů senátu.

(5)

O každém návrhu předloženém k projednání se senát usnáší hlasováním, které může být
veřejné nebo tajné. Základním způsobem je hlasování veřejné. Tajné hlasování se vždy
použije v případech, které stanoví zákon o vysokých školách nebo tento řád a v
případech, kdy tajné hlasování navrhnou alespoň tři členové senátu.

(6)

O návrzích k jednotlivým bodům zasedání se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.
Předsedající vyhlásí výsledek hlasování.

(7)

Před tajným hlasováním zvolí senát dva skrutátory z řad členů senátu.

(8)

V případech, kdy je to nutné z časových důvodů, může předseda senátu mimo zasedání
senátu písemně předložit ostatním členům senátu nebo mimo zasedání předsednictva
ostatním členům předsednictva návrh usnesení, které má být přijato (dále jen „hlasování
per rollam“). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové daného
orgánu písemně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Pokud se některý ze členů daného
orgánu ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně nevyjádří, má se za to, že s
návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů daného orgánu. Výsledek hlasování per rollam
oznámí předseda senátu všem členům daného orgánu nejpozději na nejbližším zasedání
daného orgánu. Hlasování per rollam o témže návrhu je přípustné pouze jednou. O
hlasování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje předseda senátu. Hlasování per
rollam je vyloučeno o návrzích ve věcech uvedených § 27 odst. 1 a 2 zákona o vysokých
školách, o návrzích, o nichž se má rozhodnout tajným hlasováním nebo projeví-li,
nejpozději ve lhůtě pro hlasování, s tímto způsobem hlasování nesouhlas nejméně jedna
pětina členů daného orgánu.
Článek 12
Usnesení a zápis ze zasedání senátu

(1)

Senát rozhoduje usnesením.

(2)

Ze zasedání senátu se pořizuje zápis, v němž se uvede navržený a schválený program
zasedání, podané návrhy, přehled výsledků hlasování v průběhu zasedání senátu a
stručný obsah jednotlivých vystoupení. O účasti na zasedání akademického senátu se
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vede prezenční listina, která se přikládá k zápisu zasedání akademického senátu.
Omluvu z neúčasti přijímá předseda.
(3)

Zápis ze zasedání senátu po jeho projednání v předsednictvu senátu podepisuje
předsedající zasedání senátu.

(4)

Zápis ze zasedání senátu a přijatá usnesení zpřístupní předseda senátu členům
akademické obce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Část IV
VOLBA KANDIDÁTA NA DĚKANA
Článek 13
Vyhlášení volby kandidáta na děkana

(1)

Volbu kandidáta na děkana vyhlašuje senát svým usnesením nejpozději tři měsíce před
ukončením funkčního období stávajícího děkana. Termín volby stanoví tak, aby se
konala nejméně dva měsíce před ukončením funkčního období děkana.

(2)

Usnesení o vyhlášení volby kandidáta na děkana zveřejní senát na úřední desce fakulty.

(3)

Usnesení o vyhlášení volby kandidáta na děkana musí obsahovat zejména:
a) složení volební komise a jejího předsedu,
b) den, místo a čas konání volby,
c) termín a způsob podávání návrhů kandidátů na funkci děkana.
Článek 14
Návrhy kandidátů pro volbu děkana

(1)

Volební komise shromáždí návrhy, každého navrženého kandidáta seznámí s návrhem
a vyžádá si jeho stanovisko k předloženému návrhu.

(2)

Kandidáta může navrhnout každý člen akademické obce. Návrhy se předkládají
písemně ve dvou výtiscích předsedovi volební komise, převzetí návrhu předseda
volební komise potvrdí na duplikátu návrhu.

(3)

Volen může být jen navržený kandidát, který se svou kandidaturou souhlasí. Navržený
kandidát nesmí být členem volební komise.

(4)

Navržený kandidát je povinen v den volby vystoupit před senátem se svým prohlášením.
Pro vystoupení je kandidátům stanovena stejná doba, s níž jsou předem seznámeni.
Pořadí vystoupení navržených kandidátů určuje volební komise losem. Kandidát musí
být rovněž připraven zodpovědět dotazy členů senátu.
Článek 15
Společná ustanovení pro průběh volby kandidáta na děkana

(1)

Volba kandidáta na děkana probíhá na zasedání senátu a řídí ji předseda volební komise,
který upřesní způsob volby.

(2)

Volební komise vydá pro hlasování každému přítomnému členu senátu hlasovací lístky
pro jednotlivé navržené kandidáty a jeden hlasovací lístek prázdný.
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(3)

Volba končí zvolením kandidáta na děkana, který získal nadpoloviční většinu hlasů
všech členů senátu.

(4)

Nastane-li během volby děkana situace, kterou není možné řešit na základě tohoto řádu,
je způsob jejího řešení v pravomoci senátu.
Článek 16
Průběh volby z více kandidátů

(1)

Při volbě odevzdá člen senátu pouze hlasovací lístek pro jednoho z kandidátů, kterého
navrhuje zvolit do funkce děkana. Nesouhlas s navrženými kandidáty vyjádří
odevzdáním prázdného lístku.

(2)

Není-li v prvním kole zvolen žádný z navržených kandidátů, upraví volební komise
kandidátní listinu pro další kolo volby tak, že z kandidátní listiny posledního kola
vyškrtne všechny kandidáty, kteří nezískali žádný hlas, nebo kandidáta, který získal
nejmenší počet hlasů. Při rovnosti hlasů mezi několika kandidáty se uskuteční
doplňkové vyřazovací kolo jen mezi těmito kandidáty.

(3)

Volba podle odst. 2 se opakuje až do stavu, kdy na kandidátní listině zůstane jeden
kandidát. Pak volba proběhne dle čl. 17.
Článek 17
Průběh volby v případě jednoho kandidáta

(1)

Člen senátu hlasuje pro zvolení odevzdáním hlasovacího lístku se jménem navrženého
kandidáta. Proti zvolení hlasuje odevzdáním prázdného hlasovacího lístku.

(2)

V případě nezvolení kandidáta na děkana se koná týž den doplňkové kolo volby, pokud
se pro návrh kandidáta vyslovily alespoň dvě pětiny všech členů senátu.

(3)

Nebude-li návrh kandidáta schválen ani v doplňkovém kole, vyhlásí senát
bezprostředně po tomto doplňkovém kole svým usnesením novou volbu pro nově
navržené kandidáty v souladu s čl. 13 odst. 3 písm. b) a c).
Článek 18
Odvolání děkana

(1)

Návrh na odvolání děkana může senátu písemně s odůvodněním navrhnout nejméně
jedna pětina členů senátu.

(2)

Podání návrhu podle odst. 1 oznámí předseda senátu děkanovi a svolá k této záležitosti
mimořádné zasedání senátu.
Část V
ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 19
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Jednací a volební řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví ze
dne 24. 2. 2005.
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Článek 20
Závěrečná ustanovení
(1)

Tento řád byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem
Fakulty vojenského zdravotnictví dne 6. 12. 2017.

(2)

Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity obrany
v Brně dne 15. 5. 2018.

(3)

Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek
fakulty, nejdříve však současně s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty
vojenského zdravotnictví.

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.
----------------------------------------------děkan
Fakulty vojenského zdravotnictví

plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.
----------------------------------------------předseda Akademického senátu
Fakulty vojenského zdravotnictví

prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
-----------------------------------------předseda Akademického senátu
Univerzity obrany v Brně
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