
Vnitřní předpis č. 10  
Volební řád Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity  
 
Čl. 1  
Základní ustanoveni  
(1) Volby do Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen 
"senát") jsou rovné, přímé s tajným hlasováním a uskutečňují se v souladu s ust. zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách; dále jen "zákon"), Statutem Právnické fakulty a tímto volebním řádem.  
(2) Senát má 20 členů, kteří jsou voleni z členů akademické obce fakulty. Z řad akademických 
pracovníků je voleno 10 členů senátu, kteří tvoří Učitelskou komoru Akademického senátu a 
z řad studentů zapsaných na fakultě je voleno 10 členů senátu, kteří tvoří Studentskou komoru 
Akademického senátu.  
(3) Členem senátu nemůže být rektor, prorektor, děkan a proděkan. Kandidát na člena senátu 
je povinen nejméně 14 dnů před prvním dnem voleb do příslušné komory zveřejnit své 
členství ve statutárním nebo dozorčím orgánu právnické osoby, která je oprávněna působit 
jako soukromá vysoká škola podle § 39 zákona, nebo vlastnictví podílu na této právnické 
osobě.  
 
Čl. 2  
Vyhlášení a způsob voleb  
(1) Volby do Učitelské komory Akademického senátu vyhlašuje její předseda tak, aby se 
konaly v listopadu nebo prosinci roku, ve kterém končí funkční období stávající komory. 
Volby do Studentské komory Akademického senátu vyhlašuje její předseda tak, aby se konaly 
v říjnu nebo listopadu každého roku. Dny konání voleb musí být vhodným způsobem veřejně 
oznámeny nejméně 2 týdny předem na úřední desce senátu. Ustanovení tohoto odstavce se 
nepoužijí na 2. a 3. kolo voleb, které vyhlásí předseda příslušné komory v nejbližším 
vhodném termínu.  
(2) Volby se uskutečňují odděleně podle komor senátu, a to tak, že studenti zapsaní na fakultě 
volí členy Studentské komory Akademického senátu a akademičtí pracovníci fakulty volí 
členy Učitelské komory Akademického senátu.  
(3) Volby připravuje, organizuje a řídí nejméně dvoučlenná volební komise ustavená v každé 
z komor.  
(4) Volby všech členů senátu se nemusejí konat v jednom týdnu. Zvoleni jsou kandidáti, kteří 
obdrželi největší počet hlasů příslušných voličů.  
(5) Volby do Učitelské komory Akademického senátu se konají volbou z kandidátů, které 
navrhují jednotlivé katedry tak, ze každá katedra navrhne nejméně jednoho kandidáta na 
funkci člena senátu.  
(6) Volby členů Studentské komory Akademického senátu v magisterském studiu se konají 
každoročně, odděleně vždy v 1. a 3. ročníku tak, že každý ročník volí 2 členy. 
(7) Volby členů Studentské komory Akademického senátu v doktorském studiu se konají 
souhrnně za všechny ročníky tak, že všechny ročníky doktorského studia volí do Studentské 
komory jednoho člena. 
(8) Volby členů Studentské komory Akademického senátu v bakalářském studiu se konají 
souhrnně za všechny ročníky tak, že všechny ročníky bakalářského studia volí do Studentské 
komory jednoho člena.  
(9) Funkční období řádně zvolených členů Studentské komory Akademického senátu jsou 2 
roky. 
 
Čl. 3  



Platnost voleb a doplňující volba  
(1) K platnosti voleb je třeba účasti nejméně 30% akademických pracovníků, 15% studentů 
zapsaných na fakultě v jednotlivých ročnících magisterského studia, 5% studentů zapsaných 
na fakultě ve všech ročnících doktorského studia a 5% studentů zapsaných ve všech ročnících 
bakalářského studia. V případě, kdy účast členů akademické obce bude nižší, budou se volby 
opakovat bez ohledu na účast.  
(2) Uvolní-li se během funkčního období místo člena Učitelské komory Akademického 
senátu, nastoupí na jeho místo kandidát, který se ve volbách umístil na místě bezprostředně 
následujícím za kandidátem, jenž byl zvolen. Není-li takového náhradníka, koná se v 
nejbližším možném termínu doplňující volba nového člena.  
(3) Skončí-li funkční období člena Studentské komory Akademického senátu předčasně, 
nastoupí na jeho místo kandidát, který se ve volbách umístil na místě  bezprostředně 
následujícím za kandidátem, jenž byl zvolen. Není-li takového náhradníka, koná se 
v nejbližším možném termínu doplňující volba nového člena Studentské komory 
Akademického senátu. Funkční období náhradníka začíná dnem následujícím po dni, kdy 
skončilo funkční období nahrazeného člena a funkční období člena zvoleného v doplňující 
volbě začíná zvolením. Funkční období náhradníka nebo člena zvoleného v doplňující volbě  
skončí v okamžiku, kdy se podle tohoto řádu mělo skončit funkční období jeho předchůdce, 
nenastane-li dříve některá ze skutečností uvedených v čl.20 odst.8 písm. b) až e) Statutu 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity nebo v §26 odst.3 zákona. 
 
Čl. 4  
Odvolání člena senátu  
(1) Člen senátu může byt odvolán shromážděním voličů, kteří ho zvolili. Návrh na odvolání 
člena senátu je relevantní, pokud je podán nejméně padesáti voliči, jde-li o člena Studentské 
komory Akademického senátu a nejméně třiceti voliči, jde-li o člena Učitelské komory 
Akademického senátu.  
(2) Shromáždění voličů k hlasování o odvolání člena senátu svolá předseda příslušné komory 
bezodkladně po doručení návrhu na odvolání dle ust. čl. 4 odst. (1). O účasti voličů platí ust. 
čl. 3 odst. (1).  
(3) Člen senátu je odvolán, pokud pro jeho odvolání hlasuje nadpoloviční většina přítomných 
voličů.  
 
Závěrečná ustanovení  
 
Čl. 5  
(1) Technika provedení a podrobný postup volby mohou být upraveny samostatnými pokyny, 
které jsou oprávněny přijmout jednotlivé komory senátu.  
 
Čl. 6  
Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem 
Masarykovy univerzity (dne 23. května 2005) a účinnosti 1. října 2005.  
 
 
STATUT PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY 
 
Nové znění Čl. 20  
(1) Senát má 20 členů volených akademickou obcí z jejích řad a zastupujících jejich zájmy.  
(2) Z řad akademických pracovníků fakulty (čl. 16 odst. 2) je voleno 10 členů senátu, kteří 
tvoří Učitelskou komoru Akademického senátu a z řad studentů zapsaných na fakultě je 



voleno 10 členů, kteří tvoří Studentskou komoru Akademického senátu. Změna Statutu 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity nabývá platnosti dnem jeho schválení 
Akademickým senátem Masarykovy univerzity a účinnosti 1. října 2005.  
 
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 
Čl. 7 
(1) Volby členů Studentské komory Akademického senátu v magisterském studiu s funkčním 
obdobím počínajícím 1.ledna 2009 se konají odděleně v jednotlivých ročnících tak, že 
jednotlivé ročníky volí  následující počet členů Studentské komory Akademického senátu: 
1. ročník – 2 členové      3. ročník – 2 členové 
2. ročník – 2 členové      4. ročník – 2 členové 
 
(2) Funkční období členů zvolených dle odst.1 jsou: 
1. ročník – 2 roky      3. ročník – 2 roky 
2. ročník – 1 rok      4. ročník – 1 rok 
 
(3) Pro volby dle odst.1 se čl.2, odst. 2 a čl.2, odst. 9 nepoužijí. 
 
Čl. 8 
(1) Studenti 1.ročníku magisterského studia v akademickém roce 2007/2008 zvolí jednoho 
člena Studentské komory Akademického senátu, jehož funkční období začne 1.ledna 2008 a 
bude trvat 1 rok. 
(2) Pro volby dle odst.1 se čl.2, odst. 2 a čl.2, odst. 9 nepoužijí. 
 


