Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

I. Úvodní ustanovení
§1
Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen „AS FaF“) Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno (dále jen „VFU“) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Farmaceutické fakulty
(dále jen „FaF“). Je představitelem akademické obce fakulty (dále jen „AO“) podle ust. § 25 odst. 3 a §
70 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen
„zákon“).
§2
Právo navrhovat a volit své zástupce a být volen do AS FaF a jeho orgánů má každý člen AO.
§3
Volební období AS FaF je tříleté. Funkční období jednotlivých členů AS FaF je maximálně tříleté. Člen
AO může získat mandát člena AS FaF opakovaně.
§4
Funkce člena AS FaF je čestná, dobrovolná a její výkon je nezastupitelný. Každý člen AS FaF má právo
na vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro řádnou činnost v tomto orgánu.
§5
Mandát člena AS FaF zaniká:
a) dobrovolným vzdáním se mandátu člena AS FaF (po písemném oznámení předsedovi AS FaF);
b) všem členům AS FaF uplynutím volebního období AS FaF;
c) všem členům AS FaF v případě platnosti ust. § 26 odst. 3 zákona;
d) zánikem příslušnosti člena AS FaF k AO.
§6
Členství v AS FaF je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana a proděkana podle ust. § 26
odst. 2 zákona.

II. Působnost AS FaF
§7
AS FaF vykonává působnost obligatorně především ve věcech svěřených do jeho výlučné kompetence
přímo ust. § 27 odst. 1 a odst. 2 zákona. Dále se může vyjadřovat ke všem návrhům, které nenáleží do
výlučné působnosti orgánů VFU ani jiných orgánů FaF.
§8
O všech návrzích, o nichž AS FaF rozhoduje ve své výlučné kompetenci dané zákonem, může se na
základě rozhodnutí pléna AS FaF usnášet tajným hlasováním. AS FaF se o návrzích uvedených v ust. §
27 odst. 1 písm. a), f) a g) a odst. 2 písm. b)zákona usnáší vždy tajným hlasováním

III. Ustavení AS FaF
§9
Volby do AS FaF organizuje volební komise, jejíž složení a předsedu schvaluje AS FaF.
§ 10
Členové AO předají předsednictvu AS FaF písemně své návrhy na kandidáty nejpozději 10 pracovních
dní před vyhlášeným termínem konání voleb. Seznam navržených členů AO, kteří kandidaturu přijali,
bude nejpozději 5 pracovních dnů před konáním voleb zveřejněn na vývěsce akademických senátů
VFU. Navržený člen AO může přijmout kandidaturu jen za část AO ke které přísluší. Student, který je
současně akademickým pracovníkem působícím na fakultě a příjme kandidaturu za jednu část AO,
nemůže přijmout kandidaturu za druhou část AO.
§ 11
Volby do AS FaF jsou rovné, přímé, s tajným hlasováním a postupuje se v souladu se zákonem.
§ 12
Členové AS FaF za AO akademických pracovníků jsou voleni akademickými pracovníky FaF, členové AS
FaF za AO studentů magisterského a doktorského studijního programu jsou voleni studenty všech
studijních programů společně.
§ 13
Volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů.
§ 14
Mandát člena AS FaF za AO akademických pracovníků získá prvních 14 kandidátů s nejvyšším počtem
hlasů. V případě rovnosti hlasů, které získalo více kandidátů, a počet členů AS FaF za akademické
pracovníky by přesáhl počet 14, se do 5 pracovních dnů uskuteční druhé (příp. další) kolo voleb. Při

nich se určí konečné pořadí hlasováním pouze o těch kandidátech s platnými hlasy na těch místech
pořadí, kteří nemohli z výše uvedeného důvodu jednoznačně mandát člena AS FaF získat.

§ 15
Zvolení kandidáti za AO akademických pracovníků s platnými hlasy od 15. místa výše se stávají
náhradníky členství v AS FaF a nastupují podle pořadí na případná uvolněná místa členů AS FaF.
§ 16
Mandát člena AS FaF za studenty magisterského studijního programu získává prvních 5 kandidátů s
nejvyšším počtem získaných hlasů a 2 kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů za studenty
doktorského studijního programu. V případě rovnosti získaných hlasů a při určování náhradníků
členství v AS FaF se postupuje přiměřeně podle ust. § 14 a § 15 tohoto Volebního a jednacího řádu AS
FaF.
§ 17
Volební komise vyhotoví zápis o výsledku voleb podepsaný všemi členy volební komise a předá jej
předsedovi odstupujícího AS FaF, který svolá ustavující zasedání nově zvoleného AS FaF.
§ 18
a) Členové nově zvoleného AS FaF se nejpozději do 10 pracovních dnů po skončení voleb sejdou
na prvním ustavujícím zasedání AS FaF, které svolává a řídí předseda odstupujícího AS FaF.
Program jednání AS FaF projedná a schválí odstupující předsednictvo AS FaF.
b) Nesvolá-li předseda odstupujícího AS FaF zasedání ve výše uvedeném termínu, svolá
ustavující zasedání AS FaF předseda volební komise. Bylo-li jednání svoláno předsedou
volební komise, program jednání AS FaF projedná a schválí volební komise a zasedání řídí
předseda volební komise.
§ 19
Předseda odstupujícího AS FaF nebo předseda volební komise (dle ustanovení § 18 b) nechá na
začátku ustavujícího zasedání AS FaF provést volbu mandátové a volební komise, která ověří podle
zápisu volební komise platnost mandátů nově zvolených členů AS FaF. Dále se uskuteční volba
zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhové komise pro toto jednání AS FaF.
§ 20
Volba předsedy AS FaF se provádí tajným hlasováním nealternativně, to znamená, že člen AS FaF
může dát svůj hlas libovolnému počtu kandidátů na tuto funkci. V případě shodného počtu hlasů u
více kandidátů s nejvyšším počtem hlasů se volby opakují a to pouze s těmito kandidáty. Nedojde-li
ani nyní k rozhodnutí, jednání se na 10 min. přeruší, aby se uskutečnilo vzájemné jednání členů AS
FaF. Nebude-li ani ve 3. kole voleb předsedy AS FaF rozhodnuto, uskuteční se volby znovu na základě
nových návrhů kandidátů.

§ 21
Nově zvolený předseda AS FaF se poté ujme řízení ustavujícího zasedání AS FaF. Organizuje volbu
dvou místopředsedů - členů předsednictva AS FaF, z nichž jeden je zástupcem AO studentů.
Kandidáty navrhují členové AS FaF a kandidáti musí s kandidaturou vyjádřit souhlas. Při volbě
místopředsedů se postupuje přiměřeně ust. § 20 tohoto Volebního a jednacího řádu AS FaF.

IV. Orgány AS FaF, jejich ustavování a činnost
§ 22
Orgány AS FaF jsou:
a) předsednictvo AS FaF
b) předseda AS FaF
c) komise AS FaF

§ 23
Předsednictvo AS FaF je tříčlenné a je voleno na celé volební období AS FaF. Skládá se z předsedy AS
FaF a dvou místopředsedů, z nichž jeden je student. Předsednictvu AS FaF nepřísluší přijímat usnesení
nebo rozhodovat za plénum AS FaF. Členové předsednictva AS FaF jsou odpovědni členům AS FaF,
kteří je mohou kdykoliv jednotlivě i en bloc odvolat. V tomto případě nebo uprázdní-li se místo člena
předsednictva z jiného důvodu, koná se volba doplňovací.
§ 24
Místopředseda AS FaF, zvolený za AO akademických pracovníků, vykonává v době nepřítomnosti
nebo nečinnosti předsedy AS FaF jeho funkci v plném rozsahu.
§ 25
Předsednictvo AS FaF organizuje a řídí činnost AS FaF při jeho zasedáních a v době mezi dvěma jeho
zasedáními a plní zejména tyto úkoly:
a) projednává a doporučuje předsedovi AS FaF svolání AS FaF;
b) projednává a doporučuje předsedovi AS FaF přizvání hostů na zasedání AS FaF;
c) pro jednává a schvaluje program zasedání AS FaF;
d) předkládá AS FaF své návrhy, podněty a zprávy a pro jejich přípravu si případně zřizuje odborné a
poradní komise ad hoc;
e) koordinuje práci komisí AS FaF.

§ 26
Schůze předsednictva AS FaF svolává předseda AS FaF a jsou neveřejné. Po projednání s
místopředsedy může předseda AS FaF přizvat na jednání předsednictva hosty.
§ 27
Předseda AS FaF je jedním ze tří členů předsednictva AS FaF, který je volen přímou tajnou volbou
plénem AS FaF.
§ 28
Do pravomocí předsedy AS FaF patří zejména:
a) zastupovat AS FaF navenek;
b) shromažďovat návrhy k projednání v AS FaF a zveřejňovat schválený program zasedání AS FaF;
c) po projednání s místopředsedy AS FaF zvát hosty na zasedání AS FaF;
d) po projednání s místopředsedy AS FaF svolávat zasedání AS FaF;
e) řídit zasedání AS FaF a pověřovat místopředsedy AS FaF řízením zasedání AS FaF.
§ 29
Předseda AS FaF eviduje a archivuje zápisy a usnesení ze zasedání AS FaF, dále veškeré doklady a
korespondenci týkající se činnosti AS FaF. Tento archiv předává odstupující předseda AS FaF proti
podpisu nově zvolenému předsedovi AS FaF za přítomnosti jeho místopředsedů po prvním
ustavujícím zasedání AS FaF.
§30
Návrhová komise má 3 členy a je volena AS FaF na začátku každého zasedání. Jeden z jejích členů je
předsedou této komise. Komise vypracuje a přednese na zasedání AS FaF návrh usnesení a přijaté
usnesení přiloží k zápisu o zasedání AS FaF.
§ 31
Mandátová a volební komise má 3 členy, jeden z nich je předsedou této komise Jednání mandátové a
volební komise je vždy neveřejné.
Úkolem členů mandátové a volební komise je:
a) zjišťovat počet přítomných členů AS FaF na začátku zasedání AS FaF i v jeho průběhu;
b) zjišťovat výsledky hlasování při zasedání AS FaF;
c) organizačně zajišťovat průběh voleb;

d) vyhodnocovat volební výsledky a podávat o tom zprávu členu předsednictva, který zasedání AS FaF
řídí.
§ 32
AS FaF může zřídit podle potřeby i další odborné a poradní komise, jejichž předseda musí být vždy
členem AS FaF. Předseda komise může dle svého uvážení přizvat ke spolupráci další osoby, které
nemusí být členy AS FaF.
Komise, které pomáhají zejména připravit návrhy a hodnocení k rozpravě v AS FaF, může zřizovat
plénum AS FaF i předsednictvo AS FaF pro každý případ zvlášť (komise ad hoc). Předsedou komise
musí být člen AS FaF, který podle svého uvážení přizve další vhodné osoby ke spolupráci, které
nemusí být členy AS FaF.
§ 33
Plénum AS FaF volí na začátku každého zasedání AS FaF ze svého středu ověřovatele, který odpovídá
za správnost zápisu o průběhu zasedání a usnesení AS FaF. Zápis ze zasedání a usnesení podpisuje
ověřovatel spolu s členem předsednictva AS FaF, který zasedání AS FaF řídil.

V. Jednání AS FaF
§ 34
Zasedání AS FaF svolává předseda AS FaF. AS FaF zasedá minimálně jedenkrát za semestr (řádné
zasedání). Mimořádné zasedání může svolat předseda AS FaF také na žádost rektora VFU. Na žádost
děkana FaF je předseda AS FaF povinen svolat mimořádné zasedání AS FaF bezodkladně (§ 26 odst. 4
zákona).
§ 35
Návrhy týkající se programu jednání AS FaF musí být doručeny písemně předsedovi nebo
místopředsedům AS FaF nejméně 5 pracovních dnů před datem zasedání AS FaF.
§ 36
Návrhy mohou předkládat:
a) členové AO prostřednictvím členů AS FaF;
b) členové AS FaF;
c) rektor a v jeho zastoupení prorektoři VFU;
d) děkan a v jeho zastoupení proděkani FaF;
f) stavovské a odborové organizace pracovníků FaF;
g) stavovské a zájmové organizace studentů FaF.

§ 37
Předsednictvo projedná a schválí program zasedání AS FaF. Zasedání AS FaF svolává předseda AS FaF.
Nejméně 2 pracovní dny před zasedáním AS FaF je program zasedání zveřejněn na vývěsce
akademických senátů VFU. V případě závažných návrhů může předsednictvo AS FaF, je-li to časově a
technicky možné, doručit také návrhy přímo členům AS FaF.
§ 38
Zasedání AS FaF zahajuje, řídí a ukončuje předseda AS FaF, který může touto činností pověřit
místopředsedy AS FaF.
§ 39
Zasedání AS FaF je veřejně přístupné. Právo vystoupit na zasedání AS FaF mají pouze členové AS FaF,
děkan a proděkani FaF, rektor a prorektoři VFU a pozvaní hosté.
§ 40
Plénum AS FaF na začátku každého zasedání volí ze svého středu komisi mandátovou a volební,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi.
§ 41
Na začátku každého zasedání plénum AS FaF schvaluje, případně pozměňuje, program jednání
navržený předsednictvem AS FaF. Schválený program jednání AS FaF lze dodatečně měnit i během
zasedání AS FaF pokud s tím plénum AS FaF vysloví souhlas. Pozměňovací návrhy mohou v průběhu
zasedání AS FaF předkládat členové AS FaF a děkan a proděkani FaF.
§ 42
O každém návrhu rozhoduje AS FaF hlasováním po předchozí rozpravě. Člen předsednictva AS FaF,
který zasedání řídí, upozorní plénum, že bude přikročeno k hlasování a nechá zjistit počet přítomných
členů AS FaF. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předneseny.
§ 43
Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvihnutím ruky, tajně se hlasuje hlasovacími
lístky. Tajně se hlasuje v případech, kdy to stanoví zákon a dále v těch případech, v nichž se o tom
usnese plénum AS FaF. Sčítání hlasů a zjišťování výsledků provádí mandátová a volební komise.
Výsledek hlasování sděluje členu předsednictva, který zasedání řídí, předseda této komise.
§ 44
AS FaF je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Návrh je přijat, jestliže pro
něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů AS FaF při splnění podmínky usnášeníschopného
kvóra. Výjimku tvoří usnášení se o návrhu na jmenování děkana FaF, respektive navrhuje-li se jeho
odvolání z funkce (§ 27 odst. 3 zákona).

§ 45
Člen předsednictva AS FaF, který řídí zasedání, vyhlásí výsledky hlasování či voleb tak, že sdělí počet
přítomných členů AS FaF v okamžiku hlasování, kolik se jich zdrželo hlasování a počet platných hlasů
pro jednotlivé návrhy. V případě tajného hlasování oznámí počet vydaných hlasovacích lístků, počet
platných a neplatných hlasovacích lístků, počet hlasujících, kolik se jich zdrželo hlasování a počet
platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé osoby nebo návrhy.
§ 46
O průběhu jednání každého zasedání AS FaF se pořizuje zápis. V něm je nutné uvést zejména kdo řídil
zasedání, kolik členů AS FaF bylo přítomno, kteří členové AS FaF a hosté se účastnili rozpravy, jaké
návrhy byly podány a s jakým výsledkem se o nich hlasovalo a konečné znění usnesení, které AS FaF
schválil. Součástí zápisu jsou rovněž důležité body diskuse a znění předložených návrhů, dokumentů a
prohlášení, které byly předmětem jednání AS FaF.
§ 47
Zápis ze zasedání AS FaF ověřuje svým podpisem člen předsednictva AS FaF, který zasedání řídil a
ověřovatel zápisu. Zápis eviduje a archivuje předseda AS FaF.

VI. Návrh na jmenování a odvolání děkana FaF
§ 48
Návrhy podávají členové AO předsednictvu AS FaF písemně a s dostatečným předstihem tak, aby
mohly být nejméně 5 pracovních dnů před zasedáním AS FaF zveřejněny na vývěsce akademických
senátů VFU Brno.
§ 49
Navržení kandidáti musí přijetí své kandidatury stvrdit vlastnoručním podpisem.
§ 50
O návrhu na jmenování děkana se AS FaF usnáší tajným hlasováním.
§ 51
K platnosti hlasování o návrhu na jmenování děkana FaF se vyžaduje přítomnost nejméně dvou třetin
všech členů AS FaF.
§ 52
Je-li navržen pouze jeden kandidát, je návrh na jmenování děkana přijat, získá-li souhlas nadpoloviční
většiny všech členů AS FaF (§ 27 odst. 3 zákona). Pokud navržený kandidát souhlas nadpoloviční

většiny členů AS FaF nezíská, není zvolen a na dalším zasedání AS musí být hlasováno o novém
návrhu resp. návrzích podle ust. § 48 a § 49 tohoto Volebního jednacího řádu AS FaF.
§ 53
Je-li navrženo více kandidátů, může každý člen AS FaF dát svůj hlas libovolnému počtu navržených
kandidátů (nealternativní hlasování).
Pokud v případě více navržených kandidátů získá jeden nebo více kandidátů souhlas nadpoloviční
většiny všech členů AS FaF, je přijat návrh na jmenování toho kandidáta, který získá absolutně
nejvyšší počet kladných hlasů.
b) Získá-li více kandidátů od nadpoloviční většiny všech členů AS FaF shodný nejvyšší počet platných
hlasů, bude bezprostředně následovat na tomto zasedání AS FaF další kolo voleb, kdy se bude
hlasovat jen o těchto kandidátech. Nedojde-li ani v tomto druhém kole k rozhodnutí a byli ještě další
kandidáti, kteří získali souhlas nadpoloviční většiny členů AS FaF, bude znovu hlasováno o všech
těchto kandidátech. Nebude-li ani nyní rozhodnuto, AS FaF organizuje bezodkladně nové volby
včetně navrhování kandidátů podle ust. § 48 a § 49 tohoto Jednacího a volebního řádu AS FaF.
c) Pokud z více navrhovaných kandidátů žádný nezíská souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS
FaF, není nikdo z nich navržen na jmenování děkana a AS FaF organizuje bezodkladně nové volby od
stádia navrhování kandidátů podle ust. § 48 a § 49 tohoto Jednacího a volebního řádu FaF.
§ 54
Návrh na odvolání děkana může podat každý člen AO. Návrh musí být řádně odůvodněn a musí být
podán v písemné formě předsednictvu AS FaF. Předsednictvo AS návrh posoudí, případně projedná s
navrhovatelem, a rozhodne, zda svolá k tomuto účelu zasedání AS FaF. Nerozhodne-li předsednictvo
k tomuto účelu svolat zasedání AS FaF, může navrhovatel svůj návrh na odvolání děkana FaF předložit
k projednání na nejbližším řádném zasedání AS FaF postupem podle ust. § 35 a § 36 tohoto
Volebního a jednacího řádu FaF.
§ 55
K platnosti hlasování o návrhu na odvolání děkana FaF se vyžaduje přítomnost nejméně dvou třetin
všech členů AS FaF.
§ 56
O návrhu na odvolání děkana se AS FaF usnáší tajným hlasováním. Návrh je přijat, jestliže se pro něj
vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS FaF ( § 27 odst. 3 zákona)
§ 57
Návrh na jmenování děkana FaF a na odvolání děkana FaF z funkce předkládá AS FaF rektorovi VFU
Brno (§ 28 odst. 2 zákona).

VII. Ustanovení závěrečná
§ 58
Volební a jednací řád AS FaF VFU Brno byl schválen dne 4. 6. 2014 Akademickým senátem
Farmaceutické fakulty a dne ……………… 2014 Akademickým senátem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno.
Tento Volební a jednací řád nabývá účinnosti ke dni vyhlášení voleb do nového AS FaF VFU Brno na
volební období 2014-2017.
Ke dni nabytí účinnosti se zrušuje Volební a jednací řád AS FaF VFU Brno ze dne 23. 6. 1999.

