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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)
(3)

Volební řád Akademického senátu Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „řád“) je
vnitřním předpisem Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „fakulta“) podle § 33
odst. 2) 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“).
Řád upravuje způsob volby členů Akademického senátu Fakulty vojenského
zdravotnictví (dále jen „senát“) a důvody a den zániku členství.
Senát je samosprávným akademickým orgánem fakulty a je tvořen volenými zástupci
akademické obce fakulty. Právo volit a být volen mají pouze členové akademické obce
fakulty.
Článek 2
Funkční období členů senátu

(1)
(2)
(3)

Funkční období členů senátu je tříleté a začíná dnem konání ustavujícího zasedání
senátu.
Senát se může ze závažných důvodů usnést na zkrácení funkčního období všech členů
senátu.
Funkční období všech členů senátu skončí, jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná
podle § 27 zákona. Pojem „nekoná“ vyjadřuje stav, kdy senát po uvedenou dobu
nepřijme na zasedání senátu usnesení k návrhu podanému podle § 27 zákona, přičemž
tato lhůta běží od data podání návrhu předsedovi senátu.
Článek 3
Volby členů senátu

(1)

(2)
(3)
(4)

Pro účely voleb do senátu se akademická obec dělí do dvou volebních obvodů. První
volební obvod tvoří akademičtí pracovníci fakulty, druhý volební obvod tvoří studenti
zapsaní ke studiu na fakultě.
Senát má 15 členů, z toho je 10 voleno ve volebním obvodu akademických pracovníků
a 5 ve volebním obvodu studentů.
Akademičtí pracovníci a studenti volí své zástupce do senátu zvlášť, vždy z příslušného
volebního obvodu.
Akademičtí pracovníci, kteří jsou zároveň studenty některého ze studijních programů,
jsou z hlediska uplatnění volebního práva při volbě členů senátů posuzováni jako
akademičtí pracovníci.
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Článek 4
Vyhlášení voleb
(1)
(2)

(3)

Volby do senátu vyhlašuje senát usnesením nejpozději 60 dnů před uplynutím
funkčního období členů senátu.
Usnesení o vyhlášení voleb obsahuje:
a) termín a místo konání voleb,
b) předsedu a další členy volební komise.
Pokud senát volby nevyhlásí ve lhůtě podle odst. 1, vyhlásí volby děkan. Děkan také
určí termín a místo konání voleb a jmenuje předsedu a další členy volební komise.
Stejně postupuje, pokud vyhlašuje volby podle § 26 odst. 3 zákona.
Článek 5
Volební komise

(1)
(2)
(3)
(4)

Volební komise je minimálně tříčlenná.
Předsedu volební komise a její další členy jmenuje senát z řad členů akademické obce
fakulty.
Volební komise je zodpovědná za přípravu a provedení voleb, shromažďování návrhů
na kandidáty, zajištění regulérního průběhu voleb a dodržení tohoto řádu.
Členem volební komise nemůže být kandidát na členství v senátu.
Článek 6
Organizace voleb do senátu

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Jmenný seznam voličů sestaví volební komise podle podkladů z jednotlivých částí
akademické obce fakulty a zveřejní jej nejpozději 3 týdny přede dnem voleb do senátu
prostřednictvím elektronického informačního systému fakulty.
Proti jmennému seznamu voličů může podat každý člen akademické obce fakulty
námitku předsedovi volební komise nejpozději čtyři dny přede dnem konání voleb.
Volební komise rozhodne o způsobu vypořádání námitek nejpozději tři dny přede dnem
konání voleb.
Návrhy kandidátů na členy senátu předkládají členové akademické obce fakulty volební
komisi nejpozději 2 týdny přede dnem konání voleb. Návrhy kandidátů musí být
předloženy písemně a musí obsahovat vyjádření o souhlasu navrhovaného s
kandidaturou.
Volební komise zveřejní prostřednictvím elektronického informačního systému fakulty
seznamy kandidátů nejpozději týden přede dnem konání voleb do senátu.
Nastane-li během voleb do senátu situace, kterou tento řád neřeší, rozhodne o jejím
řešení senát.
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Článek 7
Průběh voleb
(1)
(2)
(3)
(4)

Ve stanoveném místě pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak,
aby bylo zajištěno tajné hlasování.
Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům volební komise.
Po provedení úkonu podle odst. 2 je voliči vydán hlasovací lístek pro volbu kandidátů
příslušného volebního obvodu.
Volič na hlasovacím lístku označí nejvýše počet kandidátů, který je za příslušný volební
obvod volen; je-li označeno více kandidátů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat,
je hlas neplatný.
Článek 8
Výsledky voleb

(1)

(2)

(3)

(4)

Zvoleni jsou v příslušném volebním obvodu vždy ti kandidáti, kteří získají nejvyšší
počet hlasů až do pořadí, které je rovno počtu volených členů za tento volební obvod.
Dojde-li k rovnosti hlasů, určí pořadí kandidátů los; losování provede volební komise.
Nezvolení kandidáti, kteří získali minimálně 5 hlasů, se stávají náhradníky.
Volební komise vypracuje a prostřednictvím elektronického informačního systému fakulty
zveřejní zprávu s výsledky voleb nejpozději první pracovní den následující po dni konání voleb.
Tato zpráva musí obsahovat úplné volební výsledky jednotlivých volebních obvodů
včetně seznamu zvolených členů senátu a jejich náhradníků v jednotlivých volebních
obvodech. Výtisk zprávy podepsaný všemi členy volební komise předá předseda
volební komise děkanovi.
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat každý člen akademické obce
fakulty stížnost volební komisi, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy
byly zjištěné výsledky zpřístupněny členům akademické obce fakulty. Stížnost musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody. Volební komise posoudí platnost volby do
deseti pracovních dnů ode dne, kdy obdržela stížnost.
Volební komise neprodleně po vypořádání všech stížností zveřejní jmenný seznam
všech platně zvolených kandidátů ve veřejné části internetových stránek univerzity.
Článek 9
Opakování voleb

(1)

(2)

Volby se opakují:
a) došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen nebo bylo-li takové
pochybení uznáno na základě stížnosti dle článku 6 odst. 3),
b) nezúčastnil-li se voleb žádný volič nebo
c) nedošlo-li ke zvolení potřebného počtu členů senátu.
Opakování voleb z důvodů uvedených v odst. 1 písm. a) se nemůže uskutečnit, došlo-li
ke zveřejnění výsledků voleb ve veřejné části internetových stránek univerzity.
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(3)

(4)

O opakování voleb rozhoduje volební komise; týká-li se některý z důvodů pro
opakování voleb pouze jednoho volebního obvodu, může volební komise rozhodnout,
že se volby opakují pouze v tomto volebním obvodu.
Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
Článek 10
Doplňovací volby

(1)

(2)
(3)

Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena senátu není náhradník
nebo všichni náhradníci povolání odmítli. Doplňovací volby se nemusejí konat v
případě, že místo bylo uvolněno v posledních třech měsících funkčního období a počet
členů senátu neklesl pod dvě třetiny.
Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách.
Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se stávají náhradníky, pokud získali
minimálně 5 hlasů.
Článek 11
Zánik členství v senátu

(1)

(2)

Členství v senátu zaniká:
a) dnem uplynutí funkčního období,
b) dnem zániku členství v příslušné části akademické obce, za kterou byl zvolen,
c) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství v senátu,
předsedovi senátu,
d) dnem zahájení výkonu funkce, která je neslučitelná se členstvím v senátu,
e) odvoláním podle článku 18, a to dnem vyhlášení výsledku hlasování o odvolání,
f) dnem odepření složení slibu nebo složení slibu s výhradou.
Zanikne-li členství v senátu jinak než podle odst. 1 písm. a), nastupuje do senátu na
zbytek funkčního období náhradník. Náhradníci nastupují v pořadí podle počtu
získaných hlasů.
Článek 12
Odvolání člena senátu

(3)

(4)
(5)

Návrh na odvolání člena senátu může písemně podat kterýkoliv člen akademické obce
předsedovi senátu. Návrh musí svým podpisem podpořit nejméně pět členů volebního
obvodu, ve kterém byl člen senátu, jehož odvolání je navrhováno, zvolen.
Hlasování členů volebního obvodu, který člena senátu zvolil, o odvolání člena senátu
se koná co nejdříve po podání návrhu a řídí je komise určená akademickým senátem.
Hlasování je tajné a návrh na odvolání člena senátu je přijat, jestliže se hlasování
zúčastnilo nejméně 15 % členů volebního obvodu, ve kterém byl tento člen senátu
zvolen a vyslovila se pro něj nadpoloviční většina účastníků hlasování.
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(6)

Pro hlasování o odvolání člena senátu se použijí ustanovení o volbách přiměřeně. Lhůta
pro zveřejnění seznamu voličů se pro tento případ zkracuje na deset dnů přede dnem
voleb.
Článek 13
Přechodná ustanovení

(1)
(2)

Volby vyhlášené přede dnem účinnosti tohoto řádu se řídí dosavadními předpisy.
Funkční období členů senátu zvolených ve volbách konaných podle dosavadních
předpisů není tímto řádem dotčeno.

Článek 14
Závěrečná ustanovení
(1)
(2)
(3)

Tento řád byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem
Fakulty vojenského zdravotnictví dne 14. 2. 2018.
Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity obrany
v Brně dne 15. 5. 2018.
Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek
fakulty, nejdříve však současně s Jednacím 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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