Vnitřní předpisy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FARMACEUTICKÉ FAKULTY
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO
Akademický senát Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity se podle § 27
odst. 1 písm. b) a § 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, usnesl
na tomto Volebním řádu Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno, jako na jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen „AS FaF“) Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) je samosprávným zastupitelským
akademickým orgánem Farmaceutické fakulty (dále jen „FaF“). Je představitelem
akademické obce FaF podle § 25 odst. 3 a § 70 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“).
(2) Volební řád AS FaF (dále jen „Volební řád“) upravuje způsob volby členů AS FaF
a volbu předsedy a členů předsednictva AS FaF.

Čl. 2
Obsazení, vznik a zánik mandátu
(1) AS FaF má dvacet jedna členů. Čtrnáct zástupců je voleno z řad akademické obce
akademických pracovníků FaF. Sedm zástupců je voleno z řad akademické obce studentů
FaF, z toho dva zástupci z řad studentů doktorského studijního programu a pět zástupců z řad
studentů magisterského studijního programu.
(2) Právo navrhovat a volit své zástupce a být volen do AS FaF a jeho orgánů má každý
člen akademické obce.
(3) Funkční období všech jednotlivých členů AS FaF je tříleté, začíná dnem ustavujícího
zasedání nově zvoleného AS FaF. Člen akademické obce 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) Členství v AS FaF je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana,
proděkana a tajemníka FaF.
(6) Mandát člena AS FaF zaniká:
a) uplynutím funkčního období AS FaF,
b) jestliže AS FaF nekoná po dobu šesti měsíců podle § 26 odst. 3 zákona,
c) zánikem příslušnosti člena AS FaF k té části akademické obce, za kterou byl
zvolen,
d) z důvodu neslučitelnosti s funkcí podle odstavce 5 tohoto článku, a to dnem
jmenování do této funkce,
e) dnem doručení písemné rezignace předsedovi AS FaF.
Čl. 3
Vyhlášení, organizace a pravidla voleb
(1) Volby členů AS FaF vyhlásí předseda AS FaF nejpozději 30 dnů před koncem
funkčního období. Pokud tak neučiní, vyhlásí volby neprodleně děkan. Volby může děkan
vyhlásit i podle § 26 odst. 3 zákona.
(2) Volby do AS FaF organizuje a řídí volební komise FaF (dále jen „volební komise“),
která má nejméně pět členů, z nichž jeden musí být student.
(3) Termín voleb schvaluje AS FaF. Členy volební komise, včetně jejího předsedy, volí
AS FaF.
(4) V případě, že volby členů AS FaF vyhlásil děkan, jmenuje předsedu a členy volební
komise z členů akademické obce tak, aby členy volební komise byli zástupci akademických
pracovníků z každé sekce FaF a jeden zástupce studentů.
(5) Členové akademické obce předají volební komisi písemně své návrhy na kandidáty
nejpozději 10 pracovních dní před vyhlášeným termínem konání voleb. Seznam navržených
členů akademické obce, kteří kandidaturu přijali, bude nejpozději 5 pracovních dnů před
konáním voleb zveřejněn na vývěsce akademických senátů VFU Brno a způsobem
umožňujícím dálkový přístup členům akademické obce FaF. Navržený člen akademické obce
může přijmout kandidaturu jen za část akademické obce, ke které přísluší. Student, který je
současně akademickým pracovníkem působícím na FaF a příjme kandidaturu za jednu část
akademické obce, nemůže současně přijmout kandidaturu za druhou část akademické obce
FaF.
(6) Volby do AS FaF jsou rovné, přímé, s tajným hlasováním. Členové jsou voleni ze
seznamů kandidátů v poměru stanoveném v čl. 2, odst. 1 Volebního řádu.

(7) Členové AS FaF za akademickou obec akademických pracovníků jsou voleni
akademickými pracovníky FaF, členové AS FaF za akademickou obec studentů
magisterského a doktorského studijního programu jsou voleni studenty všech studijních
programů společně. Student, který je současně akademickým pracovníkem působícím na FaF,
může volit jen za jednu část akademické obce.

Čl. 4
Výsledky voleb
(1) Volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů.
(2) Mandát člena AS FaF za akademickou obec 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.
(3) Zvolení kandidáti za akademickou obec akademických pracovníků s platnými hlasy
od 15. místa výše se stávají náhradníky a nastupují podle pořadí na případná uvolněná místa
členů AS FaF.
(4) 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 se postupuje přiměřeně podle odstavce 2.
(5) Zvolení kandidáti za akademickou obec studentů magisterského studijního programu
s platnými hlasy od 6. místa a studentů doktorského studijního programu od 3. místa se stávají
náhradníky a nastupují podle pořadí na případná uvolněná místa členů AS FaF.
(6) Volební komise vyhotoví zápis o výsledku voleb podepsaný všemi členy volební
komise a předá jej předsedovi odstupujícího AS FaF.
(7) Výsledky voleb zveřejní volební komise na vývěsce akademických senátů VFU
a způsobem umožňujícím dálkový přístup členům akademické obce nejpozději do dvou
pracovních dnů od posledního dne konání voleb.

Čl. 5
Stížnosti, opakování voleb
(1) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat člen akademické obce stížnost
k rukám předsedy volební komise, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zveřejnění
výsledků voleb.
(2) Stížnost musí být písemná, musí obsahovat datum, jméno, doručovací adresu a podpis
stěžovatele a musí v ní být uvedeny důvody.
(3) Volební komise společně s předsednictvem AS FaF posoudí podanou stížnost do pěti
dnů po jejím přijetí a o výsledku vyrozumí stěžovatele. Znění stížnosti i rozhodnutí o stížnosti
se připojí k zápisu o volbě.
(4) Volby členů do AS FaF se opakují tehdy, došlo-li k závažnému porušení zásad
a pravidel voleb, které mohlo mít vliv na výsledky voleb.
(5) Rozhodnutí o opakování voleb vydává volební komise.
(6) V případě opakování voleb se postupuje přiměřeně podle ustanovení o volbách.

Čl. 6
Volby předsedy, členů předsednictva a jejich odvolání
(1) 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 navrhuje odstupující předsednictvo AS FaF.
(2) 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 navrhuje volební komise a zasedání řídí předseda
volební komise.
(3) Předsedající 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. Následuje volba předsedy AS FaF.
(4) Návrhy kandidáta na předsedu mohou podávat pouze členové AS FaF. Právo být volen
předsedou má každý člen AS FaF. Podmínkou zařazení na seznam kandidátů na funkci
předsedy je vyjádření souhlasu kandidáta s výkonem funkce.

(5) Volba předsedy AS FaF se provádí tajným hlasováním nealternativně. Každý člen AS
FaF může dát svůj hlas libovolnému počtu kandidátů na tuto funkci. Předseda je zvolen,
pokud získá nejvíce hlasů a zároveň získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů AS
FaF. 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.
Ve druhém kole se předsedou stane kandidát s nejvyšším počtem hlasů, který získá
nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů AS FaF. 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.
(6) Nově zvolený předseda AS FaF se poté ujme řízení ustavujícího zasedání AS FaF.
Organizuje volbu dvou místopředsedů, kteří spolu s předsedou tvoří předsednictvo AS FaF.
Jedním z místopředsedů je zástupce akademické obce akademické obce pracovníků, druhý je
zástupcem akademické obce studentů. Kandidáty navrhují členové AS FaF, kandidáti musí s
kandidaturou vyjádřit předem svůj souhlas. Při volbě místopředsedů se postupuje přiměřeně
podle čl. 6, odst. 5 Volebního řádu.
(7) Kterýkoli člen AS FaF může podat odůvodněný návrh na hlasování o odvolání
předsedy, člena předsednictva popř. celého předsednictva. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina všech členů AS FaF.

Čl. 7
Náhradníci, doplňovací volby
(1) Zanikne-li členství některého člena AS FaF podle čl. 2, odst. 6 Volebního řádu před
uplynutím jeho funkčního období, nastoupí na jeho místo náhradník z příslušné části
akademické obce podle výsledku dle čl. 4 odst. 3 a 5. Je-li potřeba rozhodnout o pořadí
náhradníků, kteří ve volbách obdrželi shodný počet hlasů, rozhoduje o pořadí losování mezi
těmito kandidáty, které proběhne na nejbližším zasedání AS FaF.
(2) Náhradník vykonává funkci člena AS FaF pouze po zbytek příslušného funkčního
období AS FaF.
(3) Není-li na uvolněné místo člena žádný náhradník a zbývá-li více než 5 měsíců do konce
funkčního období, vyhlásí AS FaF nejpozději do 30 dnů doplňovací volby.
(4) Doplňovací volby se řídí podle stejných pravidel jako řádné volby.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Volební a jednací řád akademického senátu Farmaceutické fakulty

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 4. 6. 2014.
(2) Tento Volební řád byl schválen Akademickým senátem FaF VFU Brno dne 28. 6. 2017.
(3) Tento Volební řád byl schválen Akademickým senátem VFU Brno dne 21. 9. 2017.
(4) Tento Volební řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem VFU Brno.
(5) Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem následujícím po nabytí platnosti.

V Brně dne 21. 9. 2017

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., v.r.
děkan FaF

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D., v.r.
předseda AS FaF

