
PEDAGOGICKÁ 
FAKULTA 

Č. j . MU-IS/38888/2017/504283/PdF-l 

Volební řád Akademického senátu 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
(ve znění účinném od 10. 10. 2017) 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Akademická obec Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „PdF MU") volí, 
ve smyslu § 26 zákona 111/1998, o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon"), a článku 
4 a 5 Statutu PdF MU, ze svého středu Akademický senát PdF MU (dále jen "AS PdF MU"), 
který se na PdF MU v souladu se Zákonem ustavuje jako samosprávný zastupitelský 
akademický orgán; 

(2) AS PdF MU tvoří 23 volených členů. AS PdF MU se vnitřně dělí na komoru akademických 
pracovníků (která má 12 členů) a komoru studentů (která má 11 členů). Komory mohou 
zasedat samostatně, ustanovit své představitele a přijímat vlastní pravidla pro jednání. 

(3) Tento Volební řád AS PdF MU (dále jen „Řád") upravuje v souladu se Zákonem, 
vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a PdF MU volbu členů AS PdF MU. 

(4) Volby do Akademického senátu Masarykovy univerzity se řídí Volebním řádem 
Akademického senátu Masarykovy univerzity. 

(1) Právo volit mají členové akademické obce PdF MU. Studenti mohou volit, jestliže jsou 
řádně zapsaní ke studiu v příslušném akademickém roce na PdF MU. 

(2) Volby vyhlašuje a harmonogram stanovuje předseda AS PdF MU do 30. září příslušného 
roku,v němž končí volební období AS PdF. Pokud volby nevyhlásí, učiní tak děkan po 
dohodě s místopředsedy AS PdF MU. Volby je možné konat v období od 1. do 30. l istopadu 
příslušného roku, kdy končí volební období AS PdF. 

(3) Akademická obec PdF MU se pro účely voleb do AS PdF MU dělí na volební obvod 

Článek 2 

Volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
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akademických pracovníků a volební obvod studentů. Volební obvod akademických 
pracovníků volí komoru akademických pracovníků a volební obvod studentů volí komoru 
studentů. 

(4) Každý člen akademické obce PdF MU přísluší pro účely výkonu práv podle tohoto Řádu 
pouze k jednomu volebnímu obvodu. Akademický pracovník PdF MU, který je souběžně 
studentem PdF MU, náleží k volebnímu obvodu akademických pracovníků, ledaže se sám 
rozhodne pro příslušnost k volebnímu obvodu studentů. Své rozhodnutí musí písemně 
oznámit volební komisi nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování. 

(5) Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. 

(6) Kandidáta do AS PdF MU může navrhnout každý člen akademické obce PdF MU 
oznámením volební komisi nejpozději 10 dnů před začátkem hlasování ve volbách. Návrh 
kandidáta musí obsahovat: 

a) označení, že jde o návrh do AS PdF MU; 
b) jméno, příjmení, případný akademický titul nebo vědeckopedagogickou hodnost 
přihlašovaného kandidáta, kmenové pracoviště (u akademického pracovníka) nebo 
studijního programu (u studenta); 
c) datum a podpis toho, kdo návrh podává; 
d) prohlášení kandidáta o souhlasu s kandidaturou opatřené vlastnoručním 
podpisem; 
e) informaci, do které komory kandidát kandiduje. 

(7) Jestliže byl registrován menší počet kandidátů, než kolik má být zvoleno členů senátu, 
může navrhnout zbývající potřebný počet kandidátů odstupující senát. 

(8) Volební komise zveřejní jména kandidátů nejpozději 7 dnů před začátkem hlasování ve 
volbách. 

(9) Akademický senát fakulty jmenuje pro oba obvody jedinou obvodní volební komisi, a to 
co nejdříve po svém ustavujícím zasedání. Obvodní volební komise se skládá z předsedy 
a nejméně dvou dalších členů z každého z volebních obvodů. Předchozí komisi končí 
mandát jmenováním komise nové. Obvodní volební komise AS PdF MU je též obvodní 
volební komisí ve smyslu článku 7 Volebního řádu AS MU. Členství ve volební komisi je 
neslučitelné s kandidaturou ve volbách do AS PdF MU. 

(10) Volby jsou tajné, přímé a probíhají elektronicky prostřednictvím aplikace Informačního 
systému Masarykovy univerzity E-volby (dále „Aplikace"). Voliči označí kandidáta, kterého 
svým hlasem podporují. Volič označí maximálně tolik kandidátů, kolik j ich může být 
zvoleno v jeho volebním obvodu. Ve volebním obvodu akademických pracovníků je zvoleno 
12 kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů, přičemž z jednoho pracoviště může být 
zvolen nejvýše jeden kandidát. Pracovištěm se rozumí katedry a instituty stanovené 
organizačním řádem PdF. 

V případě, že jsou navrženi kandidáti z méně než 12 pracovišť, je zvolen vždy ten kandidát 
z každého pracoviště, který má nejvyšší počet hlasů a zbývající místa v komoře 
akademických pracovníků jsou následně obsazena kandidáty z kteréhokoliv pracoviště PdF 
MU v pořadí podle počtu hlasů, které ve volbách získali. Ve volebním obvodu studentů je 
zvoleno 11 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. 
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(11) Výsledky voleb sdělí předseda volební komise písemně předsedovi odstupujícího 
senátu, a to nejpozději následující pracovní den po jejich skončení a zároveň je zveřejní 
na webových stránkách PdF MU. 

(12) Jestliže se uvolní místo člena AS PdF MU v průběhu volebního období a na uvolněné 
místo nenastoupí žádný z náhradníků dle čl. 5 odst. 12 Statutu PdF MU, vyhlásí AS PdF MU 
doplňovací volby. Ty se však nekonají v posledních šesti měsících volebního období AS PdF 
MU. Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o řádných volbách. 

Článek 3. 

Volební a funkční období 

(1) Volební období AS PdF MU je tříleté. Začíná 1. ledna roku následujícího po roku voleb 
a končí 31. prosince třetího roku následujícího po roku voleb. 

(2) Funkční období člena AS PdF MU se shoduje s volebním obdobím AS PdF MU. Členství 
v AS PdF MU zaniká: 

a) uplynutím funkčního období; 
b) dnem, kdy členovi senátu zanikne členství v akademické obci PdF MU; 
c) dnem, kdy se člen senátu ujme funkce, která je s funkcí člena senátu neslučitelná; 
d) dnem, kdy se písemně do rukou předsedy AS PdF MU vzdá funkce člena senátu. 

(3) Členství v AS PdF MU nezanikne v případě studenta, který v průběhu svého funkčního 
období řádně ukončí svá studia ve studijních programech uskutečňovaných na PdF MU, 
avšak je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na PdF MU. 

(4) Oznámí-li člen AS PdF MU z řad studentů předsedovi AS PdF MU nejpozději do 7 dnů 
od řádného ukončení studia, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu na PdF MU, bude 
mu výkon práv a povinností spojených s mandátem člena AS PdF MU navrácen dnem 
následujícím po dni zápisu do studia. Doba mezi ukončením studia a zápisem do studia 
nesmí přesáhnout 4 měsíce, j inak mandát člena AS PdF MU zaniká; mandát zaniká též 
marným uplynutím lhůty stanovené pro zápis ke studiu. Dnem ukončení studia člena AS 
PdF MU se povolává náhradník k dočasnému výkonu funkce člena AS PdF MU. Není-li takový 
náhradník, konají se doplňovací volby až po uplynutí čtyřměsíční lhůty, nedošlo-li 
k navrácení práv a povinností spojených s mandátem člena AS PdF MU. 
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Článek 4. 

Volba předsednictva AS PdF MU 

(1) Předsednictvo AS PdF MU se skládá z předsedy a dvou místopředsedů. Předseda AS PdF 
MU je volen z řad členů komory akademických pracovníků. Místopředsedy AS PdF MU jsou 
předsedové studentské komory a komory akademických pracovníků PdF MU. 

(2) Volby předsednictva proběhnou na ustavujícím zasedání senátu, jsou tajné a řídí je 
nejstarší člen AS PdF MU. Přítomny musí být nejméně tři pětiny všech nově zvolených členů 
AS PdF MU. Při volbě předsedy AS PdF MU je rozhodující nadpoloviční většina všech členů 
AS PdF MU. Při neúspěšné volbě se volba opakuje s tím, že do dalšího kola postupují dva 
kandidáti s největším počtem hlasů. Při opakované neúspěšné volbě proběhne třetí kolo, 
kde ke zvolení stačí prostá většina hlasů. Jestliže ve třetím kole získají oba kandidáti stejný 
počet hlasů, volba se opakuje. 

Článek 5. 

Stížnosti 

(1) Proti porušení Zákona, Statutu či tohoto Řádu při přípravě voleb, průběhu volební 
kampaně, organizaci a průběhu voleb a proti výsledkům voleb může podat volič stížnost 
adresovanou volební komisi . 

(2) Stížnost musí být podána písemně nejpozději do pěti pracovních dnů od vyhlášení 
předběžných výsledků a musí v ní být uvedeny důvody. 

(3) Volební komise rozhodne o stížnosti do pěti pracovních dnů od uplynutí lhůty pro jej ich 
podávání a o výsledku vyrozumí stěžovatele. 

(4) Znění stížnosti i způsob jejího vypořádání se připojí k zápisu o volbách. 

(5) Odvolání proti rozhodnutí o stížnosti se podává písemně nejpozději do pěti pracovních 
dnů od vyrozumění stěžovatele volební komisi . Toto odvolání přitom nemá odkladný účinek 
na platnost mandátů vzešlých z voleb. Volební komise odvolání neprodleně postoupí AS 
PdF MU. AS PdF MU odvolání projedná na svém nejbližším zasedání a o výsledku 
stěžovatele vyrozumí. 

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem schválení AS MU a účinnosti dnem 
zveřejnění v části internetových stránek PdF MU. 
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(2) Tento vnitřní předpis zrušuje část první Volebního a jednacího řádu AS PdF 

schváleného AS PdF MU dne 20. 5. 2014 a AS MU dne 13. 10. 2014. 

(3) Tento vnitřní předpis schválil Akademický senát PdF MU dne 6. 6. 2017 

(4) Tento vnitřní předpis MU schválil Akademický senát MU dne 9. 10. 2017 

doc. Ph0r. Jiří Němec, Ph.D. 
děkan Pedagogické fakulty 

Masarykovy univerzity 
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