
Příloha Statutu LF MU 

Navrhovaná změna článku 4  - schválena na jednání  AS LF dne 8.12.2009  . 

( Zápis z jednání AS LF ze dne 8.12.2009, zveřejněn na www LF)  

   

  

Jednací a volební řád AS LF MU 

Článek 4 

Způsob jednání AS LF MU 

  

1. Podklady pro jednání AS LF MU musí být doručeny všem členům (v elektronické podobě) nejméně 

týden před jednáním AS LF MU spolu s pozvánkou. 

Materiály týkající se personálních záležitostí a organizační struktury fakulty musí být doručeny všem 

členům (v elektronické podobě) nejpozději 10 dnů před jejich projednáním. 

2. Každý člen AS LF MU má právo podat návrh na změnu programu jednání. O přijetí návrhu na 

změnu programu se rozhoduje hlasováním. 

3. AS LF MU je schopen se usnášet, jsou-li přítomny 2/3 jeho členů. O předložených návrzích se 

hlasuje v pořadí, v jakém byly navrženy. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

přítomných členů AS LF MU, pokud není stanoveno jinak (čl. 4 odst. 4). 

4. K přijetí usnesení ve věci: 

a) návrhu na jmenování děkana je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU; návrh 

na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS LF MU, 

b) rozhodnutí o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť fakulty je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU, 

c) vnitřních předpisů fakulty je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU. 

d) pravidel pro rozdělení financích prostředků , schválení a odvolání členů vědecké rady a 

disciplinární komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU. 

e) schválení podmínek pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na LF je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS LF MU 

f) schválení výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření je třeba nadpoloviční většiny 

všech členů AS LF MU 

5. O návrzích se hlasuje veřejně (zdvižením ruky) nebo tajně (hlasovacími lístky) nebo elektronickou 

formou (mimo zasedání). 



a) Tajným hlasováním se AS LF MU usnáší vždy o návrhu na jmenování děkana (jeho odvolání) a o 

personálních záležitostech. 

b) V jiných věcech se může AS LF MU usnášet tajným hlasováním, navrhne-li to některý ze členů AS 

LF MU. 

c) V odůvodněných případech může předseda AS LF MU o návrzích, jejichž projednání nesnese 

odklad, navrhnout hlasovat mimo zasedání elektronickou formou prostřednictvím Informačního 

systému MU (IS MU).  

6. Průběh elektronického hlasování: 

a) Všichni členové AS LF MU obdrží prostřednictvím elektronické pošty s požadavkem na doručení 

návrh v dané věci, včetně příslušných podkladů a přímého odkazu na webovou stránku v IS MU, kde 

bude probíhat elektronické hlasování a kde po skončení volby bude zveřejněn počet hlasujících a počet 

hlasů ke každému předloženému návrhu. 

b) Lhůta pro hlasování musí činit nejméně 3 pracovní dny, nesmí však přesáhnout 10 pracovních dnů. 

c) Elektronické hlasování k danému návrhu se bude skládat jednak z hlasování, zda členové AS LF 

MU souhlasí s elektronickou formou hlasování a z vlastního hlasování k samotnému návrhu.  

d) Hlasovat prostřednictvím IS MU je možné kdykoli v určené lhůtě. Během této lhůty je možné volbu 

měnit, resp. i stáhnout (odškrtnutím všech zaškrtnutých možností). Hlas se započítá až po vypršení 

lhůty.  

e) S elektronickou formu hlasování musí souhlasit nejméně polovina všech  členů AS LF, v opačném 

případě bude návrh projednán až na řádném zasedání AS LF. 

f) Hlasování k danému návrhu je platné a návrh je přijat, pokud s ním bude souhlasit nejméně polovina 

všech členů AS LF MU. 

g) Informace o zahájení hlasování mimo zasedání společně s návrhem usnesení a podklady bude 

sdělena bezodkladně děkanovi. 

h) Výsledek hlasování mimo zasedání bude oznámen na nejbližším zasedání AS LF, přílohou zápisu 

bude návrh na hlasování a výpis výsledků hlasování z IS MU. 

 

 

7. Originál přijatého usnesení postoupí předseda AS LF MU bez zbytečného odkladu děkanovi. 

Usnesení AS LF MU s nímž děkan vysloví nesouhlas, vrátí s písemným odůvodněním do 30 dnů 

předsedovi AS LF MU k novému projednání. AS LF MU o věci znovu jedná v přítomnosti děkana. K 

přijetí nového usnesení ve věci je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů AS LF MU.¨ 

 

8. Zápis z jednání AS LF MU je bez zbytečného odkladu zveřejněn na www stránkách, úřední desce 

AS LF MU a v jednom vyhotovení, podepsaném předsedou a tajemníkem AS LF MU, se zakládá do 

archivu senátu. Archiv vede tajemník AS LF MU. 

9. Námitky k zápisu mohou členové AS LF MU předkládat předsedovi nejpozději na nejbližším 

zasedání AS LF MU. Předseda zápis opraví, uzná-li oprávněnost námitek. Musí tak učinit, pokud se na 

tom AS LF MU usnese. Rozhodnutí předsedy nebo AS LF MU o opravě zápisu se uvádí v zápise 

následujícím. 



  

 

 


