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1/2 V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací. 

HARMONOGRAM VOLBY A PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA 

KANDIDÁTY NA FUNKCI DĚKANA FAF MU 

Přechodem Farmaceutické fakulty VFU pod Masarykovu univerzitu, byl zvolen historicky první 

Akademický senát Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „AS FaF MU"), jehož 

úkolem je nyní zvolit děkana fakulty. AS FaF MU na svém prvním řádném zasedání dne 7. ledna 

2021 zvolil sedmičlennou volební komisi pro volbu děkana FaF MU ve složení: doc. PharmDr. 

Kateřina Kubová, Ph.D., (předsedkyně), PharmDr. Pavlína Marvanová, Ph.D., PharmDr. Jakub 

Treml, Ph.D., PharmDr. Jan Elbl, Mgr. David Švestka (student DSP), Viktorie Sekaninová 

(studentka MSP) a Veronika Slezáková (studentka MSP). 

AS FAF MU pověřil volební komisi mandátem k přípravě volby kandidáta na funkci děkana FaF 

MU. Volební komise se v souladu s mandátem uděleným AS FaF MU usnesla na následujícím 

harmonogramu a pravidlech pro předkládání návrhů kandidátů na funkci děkana FaF MU: 

Volba kandidáta na funkci děkana FaF MU se v souladu s usnesením AS FaF MU uskuteční 

v rámci řádného zasedání AS FaF MU dne 16. března 2021, ve 14:00 v aule/on-line (forma 

zasedání AS FaF MU bude upřesněna předsednictvem AS FaF MU dle aktuální 

epidemiologické situace 7 dní předem). 

Pravidla pro podávání návrhu na kandidáta jsou následující: 

• Návrhy kandidátů na děkana FaF MU mohou podávat všichni členové akademické obce 

FaF volební komisi pro volbu děkana e-mailem (volbadekana2021@pharm.muni.cz) 

nebo písemně kterémukoli členu volební komise, a to nejpozději do 28. února 2021 

12:00. 

• Návrh kandidáta na funkci děkana musí obsahovat: 

• jméno a příjmení, včetně akademických a vědeckých titulů, zařazení a 

pracoviště navrhovaného kandidáta, včetně kontaktních údajů 

• jméno, příjmení a podpis navrhovatele (v případě návrhu kandidáta 

podaného formou e-mailu lze podpis nahradit odesláním z e-mailové adresy 

MU) 

• Navržení kandidáti budou kontaktováni volební komisí kvůli písemnému vyjádření 

souhlasu nebo nesouhlasu se svou kandidaturou. 
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• Kandidáti souhlasící s kandidaturou doručí do 4. března 2021 v elektronické podobě na 

e-mail (volbadekana2021@pharm.muni.cz) základní body jejich volebního programu 

v doporučeném rozsahu 2 normostrany a profesní životopis  

 

Seznam kandidátů na funkci děkana bude zveřejněn na úřední desce a 

webových stránkách fakulty 5. března 2021 ve 12:00 hod. 

Kandidáti na funkci děkana se osobně představí na veřejném shromáždění akademické obce 

fakulty, které se uskuteční dne 11. 3. 2021 v aule/on-line dle aktuální epidemiologické 

situace. 

Kandidát, pro něhož se vysloví v tajné volbě nadpoloviční většina všech členů AS FaF MU, 

bude předsedou AS navržen rektorovi Masarykovy univerzity ke jmenování v souladu s §28 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění viz zejm. § 27 odst. 1 písm. g a 

§ 28 odst. 2) a Statutem FaF MU1. 

                                                                                  doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. 

                                                                           Předsedkyně volební komise pro volbu děkana 

V Brně dne 27. 1. 2021 

 

 

 

 
1 Kdo je členem akademické obce?? 

Podle §70 zákona č.111/1998 Sb. Ve znění pozdějších předpisů: Akademickými pracovníky jsou ti 
profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví 
pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného 
druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Zákon neomezuje členství v AO 

rozsahem pracovního úvazku, podmínkou je, že člen AO musí být zaměstnancem FaF a současně 
vykonávat pedagogickou a některou další ze zákonem vyjmenovaných činností. Odborník, vykonávající 
vyjmenované činnosti na základě dohody konané mimo pracovní poměr, není členem AO. 

Studentem FaF je každá osoba, zapsaná na FaF jako student magisterského nebo doktorského 
studijního programu. V době přerušení studia není podle § 61 odst. 2 zákona studentem a tedy ani členem 
AO. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona a tedy ani členy AO. 
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