
Vnitřní předpisy FF 

Volební řád Akademického senátu FF MU. 

Článek 1 

Volby členů Akademického senátu Filozofické fakulty MU 

(1) Akademický senát FF MU je volen akademickou obcí fakulty. Funkční období Akademického 
senátu je tříleté. Začíná ustavující schůzí nově zvoleného AS, kterou zároveň končí funkční období 
předchozího Akademického senátu FF, neuplynulo-li ještě celé tříleté funkční období. Ustavující 
schůzi svolává předseda předchozího Akademického senátu FF. 

(2) Funkce člena Akademického senátu Filozofické fakulty MU je neslučitelná s funkcemi rektora a 
prorektorů univerzity a děkana a proděkanů fakulty. 

(3) Akademický senát FF MU je složen ze Studentské komory a Komory akademických pracovníků. 
Studentská komora má sedm členů, Komora akademických pracovníků má dvanáct členů. 

(4) Na kandidátní listiny obou komor, tj. studentské komory i komory akademických pracovníků, jsou 
zapsáni ti členové příslušné části akademické obce fakulty, kteří byli písemně navrženi kterýmkoliv 
členem akademické obce a s kandidaturou souhlasí nebo kteří sami písemně vyjádří přání kandidovat. 

(5) Volby do Akademického senátu FF se konají nejdříve za dva roky a šest měsíců po ustavující 
schůzi stávajícího Akademického senátu FF. Způsob volby do obou komor je přímý a tajný. Může 
proběhnout elektronickým hlasováním. 

(6) Volby řídí volební komise ustanovená Akademickým senátem. 

(7) Volební komise stanoví den voleb, sestavuje kandidátní listiny a vyhlašuje výsledky. 

(8) Oprávněnými voliči jsou všichni členové akademické obce FF. Přitom akademičtí pracovníci FF 
volí pouze kandidáty do komory akademických pracovníků, studenti pouze kandidáty do studentské 
komory. Každý volič může v rámci své hlasovací jednotky udělit tolik hlasů, kolik mandátů je 
obsazováno. 

(9) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří dostali nejvyšší počet hlasů, nejméně však 30% hlasů při volbě do 
komory akademických pracovníků a 10% hlasů při volbě do studentské komory. Není-li takto 
dosaženo plného počtu mandátů, konají se do 21 dnů doplňovací volby. V případě rovnosti hlasů na 
posledních zvolených místech rozhoduje losování organizované volební komisí.  

(10) Uvolní-li se místo v AS zánikem členství podle ust. odst. II, odd. 2. Jednacího řádu AS FF MU, je 
na ně kooptován další člen příslušné části akademické obce v pořadí podle počtu hlasů získaných při 
posledních volbách do AS, pokud získal požadované minimum hlasů (viz bod 9). Není-li na listině 
volebních výsledků kandidát s dostatečným počtem hlasů, je třeba do 21 dnů od uvolnění místa v 
senátu uspořádat nové volby. Je-li na listině volebních výsledků více kandidátů se stejným počtem 
hlasů, přičemž všichni obdrželi požadované minimum hlasů, rozhodne losování organizované 
senátem. 

(9) Náhradníci anebo nově zvolení senátoři nastupují do funkce na nejbližším zasedání senátu po 
rozhodné události. 

(10) Předseda akademického senátu svolává a řídí zasedání. V případě zániku mandátu dosavadního 
předsedy Akademického senátu svolá senát jeden z místopředsedů senátu nebo předseda volební 
komise a na následujícím zasedání řídí volbu jeho předsedy. 



(10) Funkční období předsedy a místopředsedů Akademického senátu je tříleté. Předseda je volen 
tajným hlasováním členů senátu. V prvním kole proběhne volba kandidátů na funkci předsedy tak, že 
každý senátor uvede na hlasovací lístek jméno jím navrženého kandidáta. Poté předseda volební 
komise zveřejní jména kandidátů, uvede u každého počet hlasů, jimiž byl navržen, a zjistí, zda 
kandidát s návrhem souhlasí. Vlastní volba mezi navrženými kandidáty proběhne ve druhém kole 
obdobným způsobem. Zvolen je ten z kandidátů, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech 
senátorů. K dosažení tohoto cíle se může volba opakovat; počet kandidátů se v dalších kolech 
redukuje o toho, který získal nejméně hlasů. Zvolený předseda se okamžikem zvolení ujímá řízení 
schůze senátu a vyhlásí volbu místopředsedů. Do chvíle, kdy je zvolen předseda nově ustaveného 
Akademického senátu FF řídí zasedání předseda předchozího Akademického senátu FF. 

(11) Kandidáta na 1. místopředsedu navrhne předseda senátu z řad akademických pracovníků fakulty, 
kandidáta na 2. místopředsedu navrhnou hlasováním senátoři studentské komory ze svých řad. Takto 
navržení místopředsedové jsou potvrzováni společným tajným hlasováním senátu tak, že k potvrzení 
do funkce místopředsedy je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných senátorů. 

(12) Předseda a místopředsedové AS mohou být odvoláni dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných 
senátorů. 

Článek 2 

Volby členů Akademického senátu Masarykovy univerzity 

(1) Zástupci fakulty v Akademickém senátu MU jsou dva studenti a tři akademičtí pracovníci, kteří jsou 
voleni akademickou obcí fakulty.  

(2) Funkce člena Akademického senátu Masarykovy univerzity je neslučitelná s funkcí rektora, 
prorektora, děkana a proděkana fakulty.  

(3) Způsob volby do obou komor je přímý a tajný. Může proběhnout elektronickým hlasováním. 

(4) Oprávněnými voliči jsou všichni členové akademické obce FF. Přitom akademičtí pracovníci FF 
volí pouze kandidáty do komory akademických pracovníků, studenti pouze kandidáty do studentské 
komory. Každý volič může v rámci své hlasovací jednotky udělit tolik hlasů, kolik mandátů je 
obsazováno. 

(5) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří dostali nejvyšší počet hlasů, nejméně však 30% hlasů při volbě do 
komory akademických pracovníků a 10% hlasů při volbě do studentské komory. Není-li takto 
dosaženo plného počtu mandátů, konají se do 21 dnů doplňovací volby. V případě rovnosti hlasů na 
posledních zvolených místech rozhoduje losování organizované volební komisí.  

(6) Náhradníky se stávají všichni kandidáti, kteří pro příslušné volební období získali požadované 
procento hlasů, ale neumístili se v případě volby do komory akademických pracovníků na místě 
prvním až třetím, v případě volby členů studentské komory AS na místě prvním či druhém. Jsou 
kooptováni v pořadí  podle počtu získaných hlasů a  nastupují na zbytek volebního období 
Akademického senátu MU. 

 Článek 3 

Volba děkana Filozofické fakulty MU 

(1) Návrh na jmenování děkana fakulty předkládá AS FF MU rektorovi. Na návrhu se senát usnáší 
tajnou volbou. 

(2) Písemné návrhy na kandidáty soustřeďuje pětičlenná volební komise Akademického senátu 
fakulty. Navržený musí s kandidaturou souhlasit. 



(3) Na předvolebním shromáždění akademické obce se kandidáti představí a zveřejní jména 
akademických pracovníků, které hodlají jmenovat do funkce proděkanů. 

4) Volba děkana může probíhat jen tehdy, jsou –li při ní přítomny nejméně dvě třetiny všech senátorů. 

(5) Zvolen je ten z kandidátů, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. K dosažení 
tohoto cíle se volba může opakovat.  Do dalšího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem 
hlasů. Umístí-li se na druhém místě více kandidátů, postupují do dalšího kola i všichni takoví 
kandidáti. Umístí-li se na prvním místě více kandidátů, postupují do dalšího kola pouze všichni tito 
kandidáti. při opětné rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Poslední kolo volby se může konat 
nejdříve po uplynutí 1 hodiny od předchozího kola volby.  Není-li ani v tomto případě děkan zvolen, 
vyhlásí volební komise nejpozději do jednoho měsíce opakovanou volbu děkana podle Článku 3 
Volebního řádu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

(6) Je-li pro volbu navržen jen jeden kandidát, je zvolen v prvním kole, pokud obdrží nejméně 
nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Pro konání druhého kola volby a pro případ nezvolení 
děkana ani v tomto kole platí ustanovení z odstavce 5. 

(7) Pro případ, že se některý člen senátu nemůže účastnit zasedání, na kterém senát volí děkana, 
může požádat volební komisi o hlasovací lístek, jenž vloží do podepsané obálky, kterou doručí 
předsedovi AS. Ten ji při volbě před volební komisí otevře tak, aby nebylo možné rozeznat, jak 
dotyčný člen senátu hlasoval a hlasovací lístek neprodleně vhodí do volební urny.  

(8) Nově jmenovaný děkan jmenuje do funkcí i proděkany, které navrhl na předvolebním shromáždění. 
V případě, že se děkan rozhodne odvolat nebo nově jmenovat proděkany, senát se k tomuto záměru 
vyjadřuje (§ 27, 2.b). 

(9) Návrh na odvolání děkana podává senát rektorovi MU, pokud se na něm shodnou nejméně dvě 
třetiny jeho členů. 

Článek 4 

Volba člena Rady vysokých škol 

(1) Člen Rady vysokých škol je volen z členů akademické obce fakulty Akademickým senátem 
Filozofické fakulty. Kandidáty navrhují členové Akademického senátu FF. 

(2) Volba je přímá a tajná. Ke zvolení je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech senátorů. 

(3) Zástupce fakulty v Radě vysokých škol může být odvolán, jestliže se pro to vysloví nadpoloviční  
většina Akademického senátu Filozofické fakulty v tajném hlasování. 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm b) zákona schválil tento vnitřní předpis AS FF dne 3. dubna 
2007.  

(2) Podle ust. § 9 odst. 1 písm b) zákona schválil tento vnitřní předpis Akademický senát Masarykovy 
univerzity dne ……….. 

(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS MU.  

  


