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Volební řád Akademického senátu 
Fakulty informatiky Masarykovy univerzity 

(ve znění účinném od 15. 5. 2017) 

  

 Článek 1 

(1) Zaměstnanecká komora je volena akademickými pracovníky fakulty, jejichž 
personální evidence v rámci univerzity je kmenově vedena na fakultě.  

(2) Studentská komora je volena studenty, kteří jsou vedeni v kmenové evidenci 

fakulty. 

(3) Volby organizuje Volební a mandátní komise Akademického senátu FI, která dbá na 
korektní průběh voleb a dodržení tohoto volebního řádu. 

(4) Do každé komory mohou být kromě členů zvoleni i nejvýše dva náhradníci. 
V případě, že některému z členů senátu skončí členství v senátu, obsadí uvolněné 
místo ten z náhradníků příslušné komory, který získal nejvíce hlasů. Pokud 
uvolněné místo nelze obsadit náhradníkem, organizují se nové volby k zaplnění 
uvolněného místa. 

(5) Volby do senátu jsou tajné. Na každé kandidátce jsou uvedeni všichni kandidáti do 
příslušné komory senátu. Každý volič označí kandidáty, kterým odevzdává hlas, až 
do celkového počtu členů příslušné komory senátu. 

(6) Každý volič má právo podávat návrhy na kandidáty. 

(7) O zvolení kandidáta rozhoduje jeho pořadí podle celkového počtu pro něj 
odevzdaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů pro více kandidátů rozhoduje 
o jejich vzájemném pořadí los. 

(8) Seznamy oprávněných voličů do obou komor senátu tvoří Volební a mandátní 
komise senátu ke dni vyhlášení řádných nebo doplňovacích voleb a zpřístupní je 
členům akademické obce. Volební a mandátní komise senátu vypořádá bezodkladně 
námitky vůči správnosti seznamů. 

(9) K platnosti volby je nutná účast nejméně 30 % oprávněných voličů příslušné 
komory. V případě nižší účasti se organizují nové volby. 

(10) Zvoleni jsou jen ti kandidáti, kteří získali alespoň 20 % platných odevzdaných 
hlasů. Nejvýše dva kandidáti v každé komoře, kteří získali alespoň 20 % platných 
hlasů, avšak nebyli zvoleni, se stávají náhradníky za zvolené členy po jejich funkční 
období v senátu. 

(11) Není-li zvolen stanovený počet členů akademického senátu, organizují se nové 
volby do příslušné komory senátu k obsazení chybějících míst. 

(12) Člen akademického senátu může být z rozhodnutí svých voličů odvolán. Návrh na 
odvolání člena zaměstnanecké komory musí písemně podat nejméně jedna pětina 
oprávněných voličů do rukou předsedy akademického senátu. Návrh na odvolání 
člena studentské komory musí podat nejméně jedna desetina studentů fakulty do 
rukou předsedy studentské komory akademického senátu. 

(13) Člen senátu je odvolán, vysloví-li se pro jeho odvolání v tajném hlasování 
nadpoloviční většina odevzdaných hlasů voličů příslušné části akademické obce. 
Tohoto hlasování se musí zúčastnit nejméně 30 % členů té části akademické obce, 
v níž byl zvolen. 

(14) Námitky a stížnosti vztahující se k průběhu voleb lze podat písemně k rukám 
předsedy senátu a současně předsedy Volební a mandátní komise do pěti dnů od 

skončení voleb, kterým se rozumí zveřejnění výsledků voleb pro příslušnou komoru. 
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 Článek 2  

(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, schválil tento volební řád Akademický senát Fakulty informatiky dne 

21. dubna 2017. 

(2) Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, schválil tento volební řád Akademický senát Masarykovy univerzity dne 
15. května 2017. 

(3) Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 
senátem Masarykovy univerzity. 

 
 

  
Jiří Zlatuška 

děkan 

  


