
Příloha Statutu LF MU č. 1  
(návrh pracovní verze, která se bude projednávána na zasedání Akademického 

senátu LF MU dne 20.května 2003)  
JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU LÉKAŘSKÉ FAKULTY MASARYKOVY 

UNIVERZITY 

  

  

I. Akademický senát fakulty 
  

Čl. 1. Základní ustanovení 
§ 1) Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen "AS LF MU") je 
vrcholným samosprávným a zastupitelským orgánem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále jen fakulty). Postavení a roli AS LF MU upravuje "Statut LF MU". 
§ 2) AS LF MU odpovídá za svoji činnost akademické obci.  
§ 3) Člen AS LF MU odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce, kteří jej 
zvolili. 
§ 4) Členství v AS LF MU je čestnou funkcí. 
§ 5) Funkční období člena AS LF MU je tříleté a může být vykonáváno touž osobou nejvýše 
dvě bezprostředně po sobě následující funkční období. 
 
§ 6) Způsob voleb členů do AS LF MU upravuje tento "Jednací a volební řád LF MU" v čl. 
čís. 5. 
§ 7) "Jednací  a volební řád AS LF MU" vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. a z ustanovení "Statutu LF MU", jehož je přílohou č. 1. 
§ 8) Člen AS LF MU má povinnost zúčastnit se jednání senátu, aktivně se na nich podílet a 
odpovědně plnit svěřené úkoly. 
§ 9) Člen AS LF MU má při jednání senátu právo předkládat:  

a. své návrhy, podněty, a připomínky,  
b. návrhy, podněty a připomínky vznesené k němu z řad členů akademické obce fakulty,  

  
k otázkám působnosti AS LF MU a požadovat jejich řešení. 



§ 10) Člen AS LF MU má právo požádat, v souladu se "Statutem LF MU", o mimořádně 
svolání AS LF MU podle "Jednacího a volebního řádu LF MU". 
§ 11) Člen AS LF MU má právo rozhodujícího hlasu ve všech otázkách projednávaných AS LF MU. 
§ 12) Člena AS LF MU, který neplní své povinnosti může být odvolán. Odvolání probíhá stejným způsobem jako volba. Návrh na odvolání člena senátu je relevantní pokud jej 
písemnou formou podá:  

a. buď nejméně 25 % voličů příslušného volebního okrsku akademické obce,  b. anebo nejméně 25 % členů AS LF MU navrhne akademické obci odvolání člena 
senátu z AS LF MU.  

Odvolání člena AS LF MU probíhá stejným způsobem jako volba. K odvolání člena senátu je 
třeba nejméně tří pětinová většina hlasů v příslušném volebním okrsku. 
§ 13) Členství v AS LF MU zaniká dnem:  

a. ve kterém člen AS LF MU přestává být členem akademické obce,  b. vzdá se členství v AS LF MU,  
c. odvolání z AS LF MU,  d. jmenování do funkce, jejíž výkon je dle "Statutu LF MU" neslučitelný s členstvím 

v AS LF MU,  e. kterým končí funkční období AS LF MU,  
f. ukončením činnosti AS LF MU podle zákona - nejedná-li AS LF MU déle než šest měsíců.  

  
§ 14) Uvolní-li se během funkčního období místo některého člena AS LF MU, nastoupí na jeho místo  ten kandidát příslušného volebního okrsku, který se ve volbách umístil na místě 
bezprostředně následujícím za kandidátem jenž byl zvolen. Není-li takového náhradníka, koná se nejpozději do 30ti dnů volba nového člena z členů akademické obce  fakulty dle pracovišť 
uvedených v čl. 5 § 48 Jednacího a volebního řádu  AS LF MU (doplňující volby) a to způsobem stanoveným v § 47 Jednacího a volebního řádu  AS LF MU. Půjde-li o člena AS 
LF MU z řad studentů, prodlužuje se tato lhůta o dobu 30 dnů po zahájení nejbližšího studijního semestru, dojde-li k uvolnění později něž 30 dnů před koncem studijního semestru.  
 
 
  

Čl. 2. Složení a orgány akademického senátu fakulty 
§ 15) AS LF MU má 33 členů, z toho 11 studentů .  
 



§ 16) V čele AS LF MU stojí jeho předseda volený z řad učitelů a vědeckých pracovníků 
nadpoloviční většinou všech členů AS LF MU.  
§ 17)) Předsedu AS LF MU zastupují dva místopředsedové, zvolení nadpoloviční většinou všech členů AS LF MU, a to jeden z řad pracovníků fakulty a jeden z řad studentů fakulty. 
Hlas 
§ 18) Tajemníkem AS LF MU je jeho člen zvolený pro stávající funkční období AS LF MU. 
nadpoloviční většinou všech členů AS LF MU .         
§ 19) Volby předsedy, místopředsedy a tajemníka AS LF MU probíhají na základě rovného volebního práva tajným hlasováním. .- dle § 39se musí hlasování zúčastnit 2/3 členů AS. 
 
§ 20) Potřebnou administrativu spojenou s činností senátu zajišťuje pracovník děkanátu fakulty určený děkanem, náklady na činnost senátu jsou hrazeny z rozpočtu fakulty. 
§ 21) Předseda spolu s místopředsedy a tajemníkem AS LF MU řídí činnost a jednání 
akademického senátu fakulty. 
§ 22) Předseda AS LFMU zastupuje akademický senát fakulty navenek. při oficiálních 
jednáních. Nebo stačí jen ….navenek? (co by to byla – pravda - oficiální jednání) 
§ 23) Předseda, místopředsedové a tajemník AS LF MU mohou být z výkonu funkce odvoláni na základě návrhu nejméně jedné čtvrtiny členů AS LF MU. Odvolání probíhá stejným 
postupem jako volba. K odvolání z funkce je třeba nejméně třípětinové většiny hlasů 
§ 24) AS LF MU si může vytvářet svým usnesením další potřebné výkonné orgány jakožto stále nebo dočasné operativní či poradní komise.  
 
§ 25) Předsedou komise AS LF MU je vždy člen akademické obce LF MU. 
  

Čl. 3. Základní pravomoci akademického senátu fakulty 
§ 26) Základní pravomoci AS LF MU vyplývají ze "Statutu LF MU". 
  
§ 27) Každý člen akademické obce fakulty je povinen se dostavit na vyzvání k jednání AS LF MU nebo jeho komise. 
§ 28) Schvaluje návrh na funkci děkana.  
  



  
  

II. Jednací řád akademického senátu fakulty 
  

Čl. 4. Jednání akademického senátu fakulty 
§ 29) Zasedání AS LF MU jsou veřejně přístupná.  členům akademické obce. 
Diskutováno bylo, zda jsou přístupná všem? Nebo jen akademické obci? 
 
§ 30) Zasedání AS LF MU svolává předseda AS LF MU nebo místopředseda AS LF MU. 
§ 31) Nejméně jednou za rok svolává předseda AS LF MU shromáždění akademické obce fakulty a podává akademické obci zprávu o činnosti senátu a stavu fakulty. 
§ 32 Řádné zasedání AS LF MU se koná nejméně dvakrát za semestr . Podklady pro jednání musí být doručeny členům AS nejméně jeden týden předem.  
§ 33) Žádost o mimořádné svolání akademické obce se uskutečňuje podle stejných pravidel 
jako v případě žádosti o mimořádné zasedání AS LF MU uvedené v  §34, 35) 
 
§ 34) Mimořádné zasedání AS LF MU svolává jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti 
místopředseda a to na žádost:  

a. nejméně jedné desetiny všech členů akademické obce,  b. nejméně jedné čtvrtiny členů AS LF MU,  
c. děkana fakulty, popřípadě zastupujícího proděkana.  
d. na žádost akademického senátu univerzity. 
e. Na  žádost rektora či pověřeného prorektora 
 

  
§ 35) Žádost o mimořádné zasedání AS LF MU se předkládá písemně předsedovi či 
místopředsedovi AS LF MU a toto zasedání se svolává nejpozději do třiceti dnů po jejím doručení. 
§ 36) Jednání AS LF MU se účastní jeho členové s hlasem rozhodujícím a děkan nebo jeho 
statutární zástupce, popřípadě další osoby k jednání AS LF MU přizvané usnesením AS LF MU - s hlasem poradním. 



§ 37) AS LF MU stanoví na návrh svého předsedy pořad jednání a způsob projednávání 
jednotlivých bodů pořadu zasedání AS LF MU. 
§ 38) Každý člen AS LF MU má právo podávat návrhy na změnu nebo doplnění pořadu jednání AS LF MU. 
§ 39) AS LF MU je usnášení schopný, jsou-li přítomny dvě třetiny jeho členů (22). 
§ 40) O každém návrhu rozhoduje AS LF MU hlasováním. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů, pokud se dále nestanoví jinak. Dokumenty, které jsou určeny ke schválení AS LF MU (organizační, týkající se personálních záležitostí a jiné) je nutno odeslat členům  
AS LF  elektronickou poštou k prostudování nejpozději 10 dnů před jednáním AS, spolu s potvrzením času, data a místa jednání AS. 
§ 41) Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Pokud není stanoveno právním předpisem a "Statutem LF MU" jinak, o 
způsobu hlasování rozhoduje AS LF MU. Tajným hlasováním se při jednání AS LF MU zásadně rozhoduje o všech personálních otázkách. 
  
§ 42) V případě výjimečné potřeby lze uskutečnit hlasování i formou korespondenční. V 
takovém případu musí předseda AS LF MU:  

a. nejdříve písemně objasnit důvod proč byla zvolena tato forma hlasování,  
b. hlasování je anonymní,  c. musí být každému členu AS LF MU umožněno vyjádřit svůj souhlas s možnosti 

korespondenčního hlasování (formou odpovědi -"ano" - "ne",  d. hlasovací lístky musí být před odesláním členům AS LF MU autorizovány 
nezaměnitelným způsobem předsedou a buď jedním z místopředsedů, nebo tajemníkem AS LF MU,  

e. hlasování se uskuteční pouze zatržením zvoleného bodu  f. vyplněné hlasovací lístky jsou zaslány do stanoveného termínu předsedovi fakultní 
volební komise LF MU,  g. zpráva o hlasování bude spolu s hlasovacími lístky předložena na nejbližším řádném 
jednání AS LF MU ke schválení.  h. nejdříve písemně objasnit důvod proč byla zvolena tato forma hlasování,  

i. hlasování je anonymní, pro zmíněný způsob volby může být použito elektronického hlasování (se zajištěním anonymity a jednorázové účasti ve volbě).  Jaké podmínky by 
musely být splněny pro elektronické hlasování?. 

  
 
§ 43) Pokud děkan fakulty nesouhlasí s usnesením senátu nebo usnesení neprovede, pak 
oznámí tuto skutečnost neprodleně předsedovi AS LF MU s odůvodněním. Pokud nedojde k dohodě, jedná AS LF MU o této věci znovu - bez zbytečného prodlení - v přítomnosti 



děkana, který má hlas poradní, a to nejpozději do třiceti dnů od oznámení děkana. Pro 
usnesení v takové věci se vyžaduje souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů AS LF MU.  

  
  

III. Volební řád akademického senátu fakulty 
Čl. 5. Volby do akademického senátu fakulty 

§ 44) Volby do AS LF MU jsou rovné a přímé s tajným hlasováním. Uskutečňují se v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Statutem MU, Statutem LF MU a jeho přílohami. Účast ve 
volbách je nezastupitelná.  
§ 45) Každý člen akademické obce má právo volit AS LF MU a být do AS LF volen. 
§ 46) Řádné volby do AS LF MU vyhlašuje předseda AS LF MU nejpozději čtyři týdny před 
ukončením výuky v semestru, ve kterém končí funkční období akademického senátu. 
§ 47) Volba do AS LF MU probíhá tímto způsobem:  

a. volby připravuje, organizuje a řídí Fakultní volební komise ustanovená z řad členů akademické obce LF MU,  
b. AS LF MU volí předsedu fakultní volební komise LF MU,  c. předseda fakultní volební komise nesmí ve volbách kandidovat,  
d. vypsání voleb a jejich termín zveřejní AS LF MU na úřední desce fakulty a dále oznámí písemně všem ústavům, klinikám a na další místa LF MU (dále jen 

pracoviště), na kterých působí členové akademické obce, nejméně čtyři týdny před konáním voleb; informace o volbě je současně zveřejněna v elektronické síti fakulty,  
e. Současně s oznámením termínu voleb je na úřední desce fakulty zveřejněn volební řád fakulty (který je standardně trvale umístěn na www. stránkách senátu v elektronické 

sítí síti fakulty),  f. Každé pracoviště navrhne z řad členů akademické obce svého zástupce do obvodní 
volební komise; jeho jméno sdělí písemně do 14 dnů od vypsání voleb předsedovi fakultní volební komise. Člen volební komise nesmí ve volbách kandidovat, pokud by 
však dodatečně kandidaturu přijal, přestává být k datu přijetí kandidatury členem volební komise a pracoviště za něj vysílá náhradníka,  

g. předseda fakultní volební komise svolá nejpozději ve třetím týdnu po vyhlášení voleb členy volebních komisí na shromáždění, na kterém si zástupci pracovišť jednotlivých 
obvodů zvolí veřejnou volbou jednotlivé předsedy obvodních volebních komisí, kteří se současně stávají i členy  fakultní volební komise) 

h. jednotlivé volební obvodní komise pracují od volby svého předsedy dále pod jeho vedením,  
i. volby na fakultě koordinuje a řídí fakultní volební komise - předseda fakultní volební komise (zvolený AS LF MU) a předsedové obvodních volebních komisí zvolení na 

shromáždění - viz odstavec g) tohoto článku výše,  j. fakultní volební komise zjistí přesný počet členů akademické obce (podle matriky 
studentů LF a podle údajů personálního oddělení), s právem volit v jednotlivých volebních obvodech a podle těchto údajů stanoví počet volebních mandátů v 



jednotlivých volebních okrscích fakulty tak, aby na akademické pracovníky LF MU 
připadly 22 mandáty a na studenty LF MU 11 mandátů do AS LF MU.,  k. učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ústavů s univerzitní působností jsou součástí 
akademické obce fakulty, pokud na ní působí.  

  
§ 48) K provedení voleb do AS LF je na LF MU zřízeno pět volebních obvodů:  

a. volební obvod I. - teoretické ústavy LF MU - Joštova 10, Kamenice 3, Ústav soudního 
lékařství a ústavy na Komenského nám. 2  b. volební obvod II. - FNsP U sv. Anny, I. gynekologicko-porodnická klinika a Klinika 
plastické a estetické chirurgie  c. volební obvod III. - FN Brno – část Medicína dospělého věku- nemocnice Bohunice a 
Fakultní porodnice)  d. volební obvod IV. - FN Brno – část Medicína dětského věku- dětská nemocnice Černá 
Pole , Úrazová nemocnice, Masarykův onkologický ústav e. volební obvod V. - studenti LF MU  

  
§ 49) Počet mandátů je přímo úměrný počtu voličů v jednotlivých volebních obvodech, kteří volí kandidáty ze svého volebního obvodu. 
§ 50) V případě výjimečné potřeby lze uskutečnit doplňovací volby do AS LF MU i formou 
korespondenční. V takovém případu musí být splněny následující předpoklady:  

a. předseda AS LF MU musí písemně objasnit důvod proč byla zvolena tato forma 
hlasování,  b. hlasování je anonymní,  

c. musí být každému členu AS LF MU umožněno vyjádřit svůj souhlas s možnosti korespondenčního hlasování (formou odpovědi -"ano" - "ne",  
d. volební lístky musí být před odesláním členům akademické obce autorizovány nezaměnitelným způsobem předsedou a dále buď jedním z místopředsedů nebo 

tajemníkem AS LF MU,  e. hlasování se uskuteční zatržením zvoleného jména (event. zásady škrtněte, co 
nechcete) f.  

g. vyplněné hlasovací lístky jsou zaslány předsedovi fakultní volební komise LF MU,  h. zpráva o hlasování bude spolu s hlasovacími lístky předložena na nejbližším jednání 
AS LF MU ke schválení.  

 
  
§ 51) Volby z řad akademických pracovníků se konají volbou z kandidátů, které navrhují 
jednotlivé ústavy, kliniky a oddělení LF MU, tak, že každé z těchto pracovišť může navrhnout jednoho kandidáta na funkci člena senátu 



§ 52) Pro uskutečnění voleb do AS LF MU je v prvém kole zapotřebí účasti nejméně 30 % 
voličů v příslušeném volebním okrsku. Pokud bude účast členů akademické obce při volbě do AS LF MU nižší, budou se volby opakovat. Nebude-li ani v takovém případě požadovaná 
účast členů akademické obce splněna, budou se volby opakovat bez ohledu na účast členů akademické obce. Ve druhém a dalším kole řádných voleb do AS LF MU je možno užít i 
korespondenční způsob hlasovaní dle ustanovení tohoto Jednacího a volebního řádu čl. 5 § 48. 
§ 53) Zvolení jsou kandidáti, kteří obdrželi největší počet hlasů v jejich příslušném volebním okrsku. Při rovnosti hlasů rozhoduje mezi jednotlivými kandidáty los. 
  
  

Čl. 6. Volby do akademického senátu univerzity 
§ 54 "Statutem AS MU" je určen počet mandátů a podle klíče k jejich obsazení všem 
fakultám univerzity, včetně počtu mandátů akademických pracovníků a mandátů studentů. 
§ 55) Volby do AS MU jsou podle rovného volebního práva a probíhají tajným způsobem. Návrhy na kandidáty podávají jednotlivé pracoviště LF MU a probíhají podle volebních 
okrsků LF MU. 
§ 56) Volby do AS MU na LF MU organizuje Fakultní volební komise LF MU v souladu s 
volebním řádem do AS LF MU. 
§ 57) Doplňující volby do AS MU lze uskutečnit obdobně jako při doplňujících volbách do AS LF MU korespondenčním způsobem (viz čl. 5 shora). 
  

IV. Volba děkana fakulty 
Čl. 7. Způsob schvalování návrhu na děkana fakulty 

§ 58) Děkana jmenuje na návrh AS LF MU rektor. 
§ 59) O návrzích kandidátů na funkci děkana jedná AS LF MU zpravidla 3 měsíce před 
uplynutím funkčního období děkana.  
§ 60) Návrh na jmenování děkana předkládá na návrh AS LF MU předseda akademického senátu fakulty nejpozději 1 měsíc před ukončením funkčního období stávajícího děkana. 
§ 60) Návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty na 
základě návrhu AS LF MU rektorovi nejpozději 1 měsíc před ukončením funkčního období stávajícího děkana. 
 



§ 61) Výběr kandidáta na funkci děkana vyhlašuje AS LF MU nejméně jeden měsíc před 
termínem zasedání, na kterém se v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. uskuteční hlasování a přijetí usnesení o návrhu na jmenování děkana LF MU z řad 
přihlášených nebo navržených kandidátů. Společně s vyhlášením výběru kandidáta na funkci děkana se stanoví i lhůta pro doručení přihlášek nebo návrhů a je určena komise pro výběr 
kandidáta na funkci děkana fakulty.  
§ 62) Podmínky výběru kandidáta na funkci děkana fakulty a příslušené termíny s ní související budou zveřejněny na úřední desce fakulty a na elektronických stránkách fakulty.  
§ 63) Výběr kandidáta na funkci děkana připravuje a organizuje komise navržená a zvolená AS LF MU z řad členů akademického senátu fakulty. Komise je tříčlenná - předseda komise 
zvolený AS LF MU a jeden akademický pracovník a jeden student.  
 
§ 64) Kandidátem na funkci děkana se může stát podle zák. č. 111/1998 člen akademické 
obce působící na fakultě pokud se ve stanoveném termínu se jako zájemce o zařazení do výběru přihlásí ustanovené komisi AS LF MU nebo projeví písemný souhlas s návrhem na 
kandidaturu, který může podat každý člen akademické obce fakulty a splní podmínky stanovené příslušnými právními předpisy. 
§ 65) Zájemci o kandidaturu na funkci děkana LF MU se představí na veřejném shromáždění 
akademické obce fakulty, které svolává předseda AS LF MU v období - po termínu určeném k podání návrhu (nebo přihlášek) na funkci děkana a nejpozději jeden týden před konáním 
zasedání AS LF na němž bude o výběru kandidáta na funkci děkana jednáno. 
§ 66) Zařazení do výběru kandidáta na funkci děkana je podmíněno:  

a. splněním všech podmínek podle zákona 111/1998 Sb.,  
b. podáním písemné přihlášky zájemce o funkci kandidáta na děkana nebo jeho písemný souhlas v případě, že návrh vzešel od člena akademické obce,  
c. představení uchazeče na veřejném shromáždění akademické obce, pokud akademický senát z důvodů hodných zvláštního zřetele neudělí z této podmínky výjimku.  

  
§ 67) O vyhlášení voleb, přijetí kandidátů a o termínu zasedání AS LF MU, jehož předmětem 
bude usnášení se o návrhu na jmenování děkana, vyrozumí předseda akademického senátu fakulty rektora, který má právo se jednání zúčastnit. 
§ 68) Návrh na děkana fakulty schvaluje AS LF MU na veřejném slavnostním shromáždění akademické obce LF MU. Hlasovací způsob je přímý a tajný. 
§ 69) Návrh na jmenování kandidáta na děkana je přijat, pokud se pro něj vysloví v souladu se 
zákonem č. 111/1998 Sb. nejméně nadpoloviční většina všech členů AS LF MU. 
§ 70) Návrh na jmenování děkana podává, po splnění všech zákonných podmínek, předseda AS LF MU rektorovi Masarykovy univerzity. 



§ 71) Funkční období děkana je tříleté a může být touž osobou vykonáváno nejvýše dvě 
bezprostředně po sobě následující funkční období. 
§ 72) Rektor může odvolat děkana z funkce, za podmínek uvedených v § 28 odst 3 zákona pokud:  

a. závažným způsobem neplní své povinnosti,  b. závažným způsobem poškozuje zájem univerzity nebo fakulty,  
avšak pouze se souhlasem AS LF MU a AS MU. 

§ 73) Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech 
členů AS LF MU. 
§ 74) V ostatním platí ustanovení zákona č. 111/1998. 
  

V. Přechodná a závěrečná ustanovení 
Čl. 7. Přechodné ustanovení 

§ 75) Pro první volby podle tohoto "Jednacího a volebního řádu AS LF MU" neplatí ustanovení čl. 5 odstavce 3. Termín těchto voleb vyhlásí AS LF MU společně s vyhlášením 
voleb. 
(celý článek vypustit, myslíte, že je zbytečný ?). 
 

Čl. 8. Závěrečná ustanovení a platnost statutu 
§ 76) Technika provedení a podrobný postup voleb mohou být upraveny samostatnými pokyny. 
§ 77) Změny a doplňky "Jednacího a volebního řádu AS LF MU" lze provádět po schválení 
dvoutřetinovou většinou přítomných členů AS LF MU. Po rozhodnutí AS LF MU schvaluje změnu "Jednacího a volebního řádu AS LF MU" AS MU. 
§ 78) Tento "Jednací a volební řád AS LF MU", který je přílohou "Statutu LF MU" č. 1, 
nabývá účinnosti dnem jeho schválení AS MU. V ostatním platí ust. Zákona č. 111/1998 Sb a Statutu LF MU. 
§ 79) Dnem účinnosti tohoto "Jednacího a volebního řádu AS LF MU" je zrušen "Jednací řád LF MU" ze dne 18.5.1999 se všemi jeho změnami a doplňky a je zrušen "Volební řád LF 
MU" ze dne 18.5.1999 se všemi jeho změnami a doplňky. 
 ........  
Předseda AS LF MU  



 .......... 
děkan LF MU 


