
Volební a jednací řád Akademického senátu 

Vnitřní předpis č. 2 

Akademický senát Masarykovy univerzity podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o 

vysokých školách usnesl se na návrh Akademickéh osenátu Fakulty sportovních studií na 

tomto vnitřním předpisu Fakulty sportovních studií. 

ČÁST PRVNÍ 

VOLEBNÍ ŘÁD 

Článek 1 

Základní ustanoveni 

Volby do Akademického senátu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity (dále jen 
„senát“) jsou přímé s tajným hlasováním a uskutečňují se v souladu s ust. zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách; 
dále jen „zákon“), Statutem Fakulty sportovních studií a tímto volebním a jednacím řádem 

Článek 2 

Vyhlašování voleb 

(2) Volby do Akademického senátu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity 
vyhlašuje předseda senátu tak, aby se konaly nejpozději 30 dnů před uplynutím funkčního 
období senátu. V případě, že funkční období senátu skončí podle § 26, odst. 3 zákona, 
vyhlašuje volby do 30 dnů děkan. 

(3) Rozhodnutí předsedy senátu o vyhlášení voleb se zveřejní na úřední desce fakulty. 

(4) Pakliže se senát neusnese jinak, volby se uskutečňují elektronicky, odděleně podle komor 
senátu, a to tak, že studenti zapsaní na fakultě volí členy senátu pro Studentskou komoru 
senátu a akademičtí pracovníci fakulty volí členy senátu pro Učitelskou komoru. Pokud je 
někdo zároveň studentem a akademickým pracovníkem, je oprávněn volit jen pro jednu 
z komor, a to dle svého výběru. Pokud by mu přesto vlivem technických nedokonalostí bylo 
umožněno volit dvakrát a on by tak učinil, stávají se obě jeho volby neplatnými. 

Článek 3 

Volební komise 

(1) Volby do senátu jsou připraveny a organizovány pětičlennou volební komisí. 

(2) Členy volební komise jmenuje ze členů akademické obce předseda senátu. Předseda 
komise je zvolen z členů volební komise. 

(3) Volební komise zejména 

(a) určí a zveřejní volební dny a informaci o stránce, na níž je možno provést volbu, popř. 
volební místo 

(b) stanoví lhůty pro podávání přihlášek a registraci kandidátů, 

(c) zjišťuje výsledky hlasování, 

(d) určuje zvolené členy senátu a jejich náhradníky. 

(4) Výsledky voleb ohlásí předseda volební komise písemně děkanovi nejpozději následující 
pracovní den po dnu ukončení voleb. 



(5) Předseda senátu vyhlašuje výsledek voleb na úřední desce fakulty nejpozději do tří 
pracovních dní od ukončení voleb. 

Článek 4 

Určení výsledku voleb 

(1) Členy senátu jsou zvoleni ti z kandidátů v příslušném volebním obvodu, kteří obdrželi 
nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů, a to až do naplnění počtu míst v senátu, která 
mají být obsazena. V případě rovnosti počtu hlasů na posledním volitelném místě rozhodne 
mezi kandidáty losování organizované volební komisí. 

(2) Z kandidátů, kteří nebyli zvoleni, avšak obdrželi nejvíce platných hlasů ze všech ostatních 
kandidátů v příslušných volebních obvodech, se stávají náhradníci. 

Článek 5 

Platnost voleb a doplňující volba 

(1) K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30 % členů akademických pracovníků a 30 % 
studentů zapsaných na fakultě. 

(2) V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, proběhne v souladu s odst. 1 
druhé kolo volby, a to nejdříve za týden po prvním kole. Nebude-li ani v takovém případě 
požadovaná účast členů akademické obce splněna, proběhne třetí kolo volby, v němž odpadne 
požadavek volební účasti dle odst. 1. Třetí kolo volby může začít nejdříve týden po zveřejnění 
výsledků druhého kola. 

(3) Uvolní-li se během funkčního období místo člena senátu, nastoupí na jeho místo 
náhradník z příslušného volebního obvodu. Není-li náhradník zvolen či nesplňuje- li 
podmínky volitelnosti pro daný volební obvod, koná se v nejbližším možném termínu 
doplňující volba nového člena senátu. 

Článek 6 

Zápis o průběhu a výsledku voleb 

(1) Volební komise pořídí zápis o průběhu a výsledku voleb, který předá předsedovi senátu. 

(2) Zápis o průběhu a výsledku voleb obsahuje 

(a) údaje o volebních dnech, volebním místu a době hlasování, 

(b) počet členů akademické obce fakulty oprávněných volit v jednotlivých volebních 
komorách, 

(c) údaje o kandidátech, s uvedením počtu platných hlasů, jež pro ně byly odevzdány. 

(3) Zápis o průběhu a výsledku voleb schvaluje volební komise a podepisuje její předseda. 

Článek 7 

Společná ustanovení 

(1) Děkan rozhoduje o volebních stížnostech na neplatnost voleb. Rozhodnutí se vydává do 
patnácti dnů ode dne doručení volební stížnosti a uveřejní se na úřední desce fakulty. 

(2) Každý oprávněný volič má možnost podat volební stížnost a to ve lhůtě pěti dnů ode dne 
vyhlášení výsledků voleb. 

(3) Děkan prohlásí volby za neplatné, pokud při přezkoumání rozhodných skutečností, zejm. 
takových, které jsou namítány ve stížnosti, zjistí, že při provádění voleb byl porušen Volební 



a jednací řád senátu, jiný vnitřní předpis fakulty nebo právní předpis České republiky, pokud 
jeho porušení mohlo vést k jiným výsledkům voleb, než kdyby porušen nebyl. 

(3) Jestliže děkan prohlásí volby do senátu za neplatné, vyhlásí nové volby, přičemž ohledně 
nich plní úkoly předsedy senátu 

Článek 8 

Vznik a zánik mandátu 

(1) Mandát senátora vzniká dnem následujícím po zániku funkčního období předchozího 
senátu nebo dnem, v němž dojde ke konání ustavující schůze. Podle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve. 

(2) Mandát senátora zaniká 

a) uplynutím funkčního období senátu 

b) dnem, v němž se uskutečnila ustavující schůze nového senátu, pokud tento den nastal přede 
dnem dle písm. a) 

c) dnem, v němž došlo ke vzniku funkce, která je neslučitelná se členstvím v senátu 

d) dnem, v němž bylo předsedovi senátu doručeno písemné vzdáním se mandátu 

e) dnem, jímž senátor přestal splňovat podmínky volitelnosti pro komoru, do níž byl zvolen 

f) dnem, kdy se senátor podruhé za sebou bez předchozí omluvy nezúčastnil zasedání senátu.  

(3) Mandát dle odst. 2 písm. e) nezaniká v případě člena komory studentů, který ukončí 
veškerá svá studia ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, ale nejpozději v den, 
kdy ukončí poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním programu 
uskutečňovaném fakultou. Za takového předpokladu tato osoba pokračuje v původním 
funkčním období, na něž byla zvolena, její členství v senátu však skončí dnem, kdy 

(a) měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, 
pokud do něj byla přijata, ale nezapsala se  

(b) marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke studiu 
v dalším studijním programu uvedeného ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno 

(c) jí bylo doručeno zamítavé rozhodnutí o žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí ke 
studiu v dalším studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o 
nepřijetí ke studiu vydáno a uvedená osoba podala žádost o přezkoumání tohot rozhodnutí, 
nenastane-li dříve situace podle odstavce 1 či 2. 

ČÁST DRUHÁ 

JEDNACÍ ŘÁD 

Článek 9 

Jednací řád Akademického senátu upravuje organizaci a způsob jednání Akademického 
senátu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. 

Článek 10 

Volba předsedy a místopředsedů senátu 

(1) Předsedu a 2 místopředsedy senátu volí senát ze svých členů na celé volební období. 

(2) Předseda senátu je volen členy senátu z jejich řad tajným hlasováním. Kandidáta na 
předsedu senátu může navrhnout každý člen senátu. Zvolen je kandidát, který obdržel 



nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. K platnosti volby je třeba přítomnosti nejméně dvou 
třetin všech členů senátu. 

(3) Místopředsedové senátu jsou voleni členy příslušné komory z jejich řad tajným 
hlasováním. Kandidáta na místopředsedu senátu může navrhnout pouze člen příslušné 
komory. Zvolený je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. 
K platnosti volby je třeba přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů příslušné komory. 

 (4) Předseda nebo místopředseda senátu může být před uplynutím volebního období odvolán, 
navrhne-li to nejméně jedna třetina všech členů senátu, a je-li současně postupem stanoveným 
odst. 2 zvolen jeho nástupce. 

Článek 11 

Předseda senátu 

Předseda senátu zejména 

(a) svolává, řídí, přerušuje a ukončuje zasedání senátu, 

(b) po poradě s místopředsedy navrhuje pořad jednání senátu, 

(c) pořizuje, nebo dává pořídit, a podepisuje zápis ze zasedání senátu, 

(d) vyhotovuje a podepisuje usnesení senátu 

(e) předkládá rektorovi návrh senátu na jmenování nebo odvolání děkana, 

(f) plní ostatní úkoly, jež jsou mu svěřeny zvláštním vnitřním předpisem nebo usnesením 
senátu. 

Článek 12 

Zasedání senátu 

(1) Ustavující zasedání senátu v novém volebním období svolává předseda odstupujícího 
senátu nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Ustavující zasedání senátu až do 
zvolení předsedy řídí věkem nejstarší člen senátu z řad akademických pracovníků. 

(2) Řádná zasedání senátu svolává předseda senátu tak, aby se konala alespoň dvakrát za 
semestr. Senát může usnesením stanovit rozvrh řádných zasedání senátu na akademický rok 
nebo semestr.  

(3) Mimořádné zasedání senátu svolává předseda senátu na žádost rektora, děkana nebo jedné 
třetiny všech členů senátu anebo nejméně 10% akademické obce, a to tak, aby se konalo do 7 
dnů ode dne doručení žádosti o jeho svolání. V žádosti o svolání mimořádného zasedání 
senátu musí být uveden navrhovaný pořad jednání. 

(4) Pořad jednání každého zasedání senátu schvaluje senát na návrh předsedy senátu. 

Článek 13 

Projednávání věcí 

(1) Právo předkládat senátu návrhy mají členové senátu a poradní orgány senátu. Jiné osoby 
nebo orgány senátu mají právo předkládat návrhy, jen stanoví-li to vnitřní předpis. 

(2) Předložené návrhy se zařadí na pořad jednání nejbližšího zasedání senátu, nerozhodne-li 
senát jinak. 

(3) Každý předložený návrh uvede navrhovatel; poté je zahájena rozprava, v níž předseda 
senátu uděluje členům senátu slovo v pořadí, v němž o něj požádali. Navrhovatel a děkan mají 
právo vyjádřit se k průběhu rozpravy kdykoli mimo pořadí. 



(4) O návrhu, o němž hlasuje senát ze zákona o vysokých školách, lze hlasovat jen byl-li 
návrh zaslán členům senátu nejpozději 5 pracovních dní před zasedáním. 

Článek 14 

Usnesení senátu 

(1) Senát v rámci své působnosti vydává usnesení. 

(2) Senát je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

(3) Není-li v tomto nebo zvláštním vnitřním předpise stanoveno jinak, je k přijetí usnesení 
třeba souhlasu většiny všech členů senátu. 

(4) Usnesení senátu, s nímž děkan nesouhlasí, s výjimkou usnesení, o nichž bylo rozhodnuto 
dle zákona o vysokých školách, není do nejbližšího zasedání senátu závazné. Děkan však 
musí bez zbytečného odkladu svoje stanovisko písemně senátu sdělit a odůvodnit. Takovéto 
usnesení je znovu projednáno na nejbližším zasedání senátu, nejpozději do 30 dnů od 
doručení stanoviska děkana. Pokud senát svoje rozhodnutí potvrdí většinou nejméně dvou 
třetin hlasů všech členů senátu, je pro děkana závazné. V opačném případě dochází k zániku 
usnesení. 

Článek 15 

Hlasování 

(1) Senát přijímá usnesení veřejným nebo tajným hlasováním. 

(2) Veřejně se hlasuje zdvižením ruky nebo podle jmen. Na žádost kteréhokoli člena senátu je 
hlasování jednotlivých členů senátu zaznamenáno v zápise; při hlasování podle jmen se 
hlasování jednotlivých členů senátu v zápise zaznamená vždy. 

(3) O usneseních senátu se hlasuje veřejně, není-li stanoveno jinak. Tajně se hlasuje vždy, 
pokud jde o volby do funkcí a vyslovování stanoviska k jejich obsazení. Tajně lze hlasovat též 
o jiných věcech, a to na návrh některé z komor. Návrh na tajné hlasování může podat 
kterýkoli člen komory, pakliže proti tomu nebude polovina či více přítomných členů komory; 
zjišťování postoje jednotlivých přítomných členů uvnitř dané komory k tajnému hlasování 
v dané věci nemusí probíhat na zasedání.  

Článek 16 

Návrhy vnitřních předpisů fakulty 

(1) Návrhy vnitřních předpisů nebo jejich novel podává senátu děkan. 

(2) Návrh vnitřního předpisu fakulty může být schvalován jako celek teprve tehdy, když bylo 
hlasováno o všech předložených pozměňovacích návrzích 

(3) Ke schválení návrhu vnitřního předpisu fakulty je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech 
členů senátu. 

Článek 17 

Rozdělování vnitřních prostředků fakulty 

Ke schválení rozdělení vnitřních prostředků fakulty je zapotřebí souhlasu dvou třetin všech 
členů senátu. 

Článek 18 

Předkládání zpráv 



(1) Děkan je povinen předložit senátu i jiné zprávy, mimo těch, jež jsou stanoveny statutem 
fakulty, požádá-li o to senát. 

(2) Jestliže senát zprávu předloženou děkanem neschválil, je děkan povinen vypracovat a do 
třiceti dnů předložit senátu novou zprávu. 

Článek 19 

Dlouhodobý záměr činnosti fakulty 

K přijetí usnesení o schválení dlouhodobého záměru činnosti fakulty je zapotřebí souhlasu 
dvou třetin všech členů senátu. 

Článek 20 

Povinnosti a práva členů akademické obce 

(1) Senátor má povinnost účastnit se jednání senátu a jeho orgánů, do kterých byl zvolen. To 
platí i pro členy senátních komisí, kteří nejsou senátory. 

(2) Každý člen akademické obce je povinen dostavit se na vyzvání k jednání senátu, jeho 
komise nebo komory. Tato povinnost se vztahuje i na zaměstnance univerzity působící na 
fakultě. Děkan se však může dát zastoupit proděkanem, ledaže senát výslovně požaduje jeho 
osobní účast. 

(3) Každý senátor má právo při jednání předkládat svoje návrhy, podněty a připomínky k 
otázkám v působnosti senátu a požadovat jejich řešení. 

(4) Každý senátor má právo klást otázky akademickým funkcionářům, jejichž povinností je na 
ně náležitě odpovědět. Na vyžádání tazatele musí být odpověď podána písemně do 15 dnů. 
Senát se může usnést na tom, že tuto odpověď považuje za nedostačující a vyžádat si 
odpověď novou. 

(5) Materiální a administrativní zázemí pro chod akademického senátu zajišťuje děkanát. 

Článek 21 

Volební řád pro volby do senátu Masarykovy univerzity 

(1) Volby do Akademického senátu MU jsou upraveny Volebním a jednacím řádem 
Akademického senátu MU. 

(2) Pokud vnitřní předpis univerzity neobsahuje úpravu odchylnou, použijí se ustanovení části 
první tohoto vnitřního předpisu přiměřeně též pro volbu členů Akademického senátu 
univerzity na fakultě. 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 22 

Závěrečná a přechodná ustanoveni 

Technika provedení a podrobný postup volby mohou být upraveny samostatnými pokyny, 
které jsou oprávněny přijmout jednotlivé komory senátu 

Článek 23 

Platnost voleb do senátu, jeho jednotlivých členů, předsedy a místopředsedů, jakož i všech 
usnesení přijatých přede dnem účinnosti tohoto vnitřního předpisu není dotčena. 

Článek 24 

(1) Tento vnitřní předpis byl navržen senátem Fakulty sportovních studií dne 8. 11. 2002. 



(2) Tento vnitřní předpis byl schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity v Brně 
dne 3. 3. 2003. 

(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
Masarykovy univerzity v Brně. 

doc. PhDr. Michal Charvát, CSc. 

děkan 


