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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Volební řád Akademického senátu Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád“) 

je vnitřním předpisem Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzity“) podle 

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle 

článku 6 Statutu Univerzity obrany v Brně. 

(2) Řád stanovuje počet členů Akademického senátu Univerzity obrany v Brně (dále 

jen „akademický senát univerzity“), způsob jejich volby, důvody a den zániku členství 

v akademickém senátu univerzity a neslučitelnost členství v akademickém senátu 

univerzity s výkonem jiných funkcí. 

Článek 2 

Základní ustanovení 

(1) Akademický senát univerzity je složen ze studentů a akademických pracovníků 

volených ve stanovených volebních obvodech. 

(2) Akademický senát univerzity má 29 členů, z toho 10 z řad studentů univerzity a 19 z řad 

akademických pracovníků univerzity. 

(3) Funkční období akademického senátu univerzity je tříleté; funkční období začíná dnem, 

kdy jsou v souladu s tímto řádem zveřejněny výsledky voleb, nejdříve však dnem 

po uplynutí funkčního období předchozího akademického senátu univerzity. 

(4) Akademický senát univerzity může rozhodnout o zkrácení svého funkčního období.  

Článek 3 

Volební obvody 

(1) Pro účely voleb se členové akademické obce dělí do jedenácti volebních obvodů. 

(2) První volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „volební obvod č. 1“). Za volební obvod 

č. 1 je voleno 5 členů akademického senátu univerzity. 

(3) Druhý volební obvod tvoří studenti, kteří jsou členy akademické obce Fakulty 

vojenského leadershipu (dále jen „volební obvod č. 2“). Za volební obvod č. 2 jsou 

voleni 3 členové akademického senátu univerzity. 

(4) Třetí volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Fakulty vojenských technologií (dále jen „volební obvod č. 3“). Za volební obvod 

č. 3 je voleno 5 členů akademického senátu univerzity. 

(5) Čtvrtý volební obvod tvoří studenti, kteří jsou členy akademické obce Fakulty 

vojenských technologií (dále jen „volební obvod č. 4“). Za volební obvod č. 4 jsou 

voleni 3 členové akademického senátu univerzity. 

(6) Pátý volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „volební obvod č. 5“). Za volební obvod 

č. 5 je voleno 5 členů akademického senátu univerzity. 

(7) Šestý volební obvod tvoří studenti, kteří jsou členy akademické obce Fakulty 

vojenského zdravotnictví (dále jen „volební obvod č. 6“). Za volební obvod č. 6 jsou 

voleni 3 členové akademického senátu univerzity. 
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(8) Sedmý volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení (dále jen „volební obvod č. 7“). 

Za volební obvod č. 7 je volen 1 člen akademického senátu univerzity. 

(9) Osmý volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií (dále jen „volební obvod č. 8“). 

Za volební obvod č. 8 je volen 1 člen akademického senátu univerzity. 

(10) Devátý volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Centra tělesné výchovy a sportu (dále jen „volební obvod č. 9“). Za volební obvod 

č. 9 je volen 1 člen akademického senátu univerzity. 

(11) Desátý volební obvod tvoří akademičtí pracovníci, kteří jsou členy akademické obce 

Centra jazykového vzdělávání, a akademičtí pracovníci nezařazení do žádné z výše 

uvedených akademických obcí (dále jen „volební obvod č. 10“). Za volební obvod 

č. 10 je volen 1 člen akademického senátu univerzity. 

(12) Jedenáctý volební obvod tvoří studenti nezařazení do žádné z výše uvedených 

akademických obcí (dále jen „volební obvod č. 11“). Za volební obvod č. 11 je volen 

1 člen akademického senátu univerzity. 

(13) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu univerzity je shodné 

s funkčním obdobím akademického senátu univerzity. 

Článek 4 

Vyhlášení voleb 

(1) Volby vyhlásí akademický senát univerzity nejpozději 60 dnů před uplynutím 

funkčního období akademického senátu univerzity. Neučiní-li tak, vyhlásí volby rektor. 

(2) Období, ve kterém se mají volby ve všech volebních obvodech konat, stanoví 

akademický senát univerzity současně s vyhlášením voleb, přičemž období pro konání 

voleb:  

a) nesmí být kratší než pět pracovních dnů a delší než deset pracovních dnů,  

b) musí být stanoveno tak, aby i v případě jejich opakování proběhly volby do konce 

funkčního období akademického senátu univerzity.  

(3) Není-li období, ve kterém se mají konat volby, akademickým senátem univerzity 

stanoveno nebo není-li akademickým senátem univerzity stanovené období v souladu 

s odst. 2, stanoví toto období rektor. 

(4) Konkrétní termín a místo konání voleb ve volebních obvodech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 stanoví 

příslušný akademický senát fakulty tak, aby šlo nejméně o dva a nejvýše o čtyři po sobě 

jdoucí následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možné 

hlasovat na každém stanoveném místě nejméně dvě hodiny, a tak, aby se volby konaly 

v období stanoveném dle odst. 2, popřípadě odst. 3. U voleb konaných ve zbývajících 

volebních obvodech učiní uvedený úkon akademický senát univerzity.  

Článek 5 

Volební komise 

(1) Zřizuje se stálá koordinační volební komise. Předsedu, místopředsedu a tři další členy 

koordinační volební komise jmenuje akademický senát univerzity z řad členů 

akademické obce univerzity na čtyři roky. Nikdo nemůže být jmenován více 
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než dvakrát za sebou. Každý z členů koordinační volební komise musí vykonávat 

volební právo v jiném volebním obvodu. 

(2) Neprodleně po vyhlášení voleb se zřizují tyto čtyři dílčí volební komise, jejichž činnost 

je dočasná a končí dnem zveřejnění výsledku voleb: 

a) dílčí volební komise pro volební obvod č. 1 a volební obvod č. 2, 

b) dílčí volební komise pro volební obvod č. 3 a volební obvod č. 4, 

c) dílčí volební komise pro volební obvod č. 5 a volební obvod č. 6, 

d) dílčí volební komise pro volební obvod č. 7, volební obvod č. 8, volební obvod 

č. 9, volební obvod č. 10 a volební obvod č. 11. 

(3) Předsedu a další členy, popřípadě náhradníky za členy dílčí volební komise na fakultě, 

jmenuje a odvolává akademický senát fakulty, jejich počet stanoví s ohledem na počet 

míst, na nichž se koná hlasování tak, aby na každém místě byli stále přítomni alespoň 

dva členové dílčí volební komise. Dílčí volební komisi pro ostatní volební obvody 

jmenuje akademický senát univerzity. 

(4) V případě, že člen koordinační volební komise nebo člen dílčí volební komise přijme 

kandidaturu ve volbách, jeho členství ve volební komisi zaniká. Členství dále zaniká 

vzdáním se funkce nebo zánikem volebního práva ve volebním obvodu, za který byl 

člen jmenován. Na uvolněné místo musí být neprodleně jmenován jiný člen. 

(5) Koordinační volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí; 

z podnětu voliče uskuteční kontrolu v potřebném rozsahu neprodleně. Kontrolu 

vykonává prostřednictvím svých pověřených členů.  

(6) Předseda koordinační volební komise nebo jím pověřený člen koordinační volební 

komise svolává po předchozím vyjádření rektora ustavující zasedání akademického 

senátu univerzity, které řídí až do zvolení předsedy akademického senátu univerzity. 

Článek 6 

Seznamy 

(1) Nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb sestaví děkanát fakulty a předá předsedovi 

příslušné dílčí volební komise: 

a) seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce fakulty, 

b) seznam akademických pracovníků, kteří jsou zařazeni na fakultě. 

(2) Nejpozději 21 dnů před prvním dnem voleb sestaví rektorát a předá předsedovi 

příslušné dílčí volební komise: 

a) seznam akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce volebního 

obvodu č. 7, 

b) seznam akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce volebního 

obvodu č. 8, 

c) seznam akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce volebního 

obvodu č. 9, 

d) seznam akademických pracovníků, kteří jsou členy akademické obce volebního 

obvodu č. 10, 

e) seznam studentů, kteří jsou členy akademické obce volebního obvodu č. 11. 
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(3) Dílčí volební komise zpřístupní prostřednictvím elektronického informačního systému 

univerzity seznamy členů akademické obce ve svých volebních obvodech voličům, kteří 

do těchto volebních obvodů náležejí tak, aby tito voliči mohli do příslušných seznamů 

nahlížet alespoň 10 dnů před prvním dnem hlasování ve volebním obvodu. Volič je 

oprávněn nejpozději tři pracovní dny před zahájením hlasování ve volbách podat 

příslušné dílčí volební komisi námitky k obsahu seznamu; na později podané námitky 

nelze brát zřetel.   

Článek 7 

Kandidáti 

(1) Za kandidáta může být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem 

akademické obce příslušného volebního obvodu. 

(2) Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce příslušného volebního obvodu. 

Nelze navrhnout sám sebe. 

(3) Nestanoví-li pro konkrétní volby akademický senát univerzity jinak, musí být písemné 

návrhy na kandidáty předány pověřeným členům příslušné dílčí volební komise 

nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze 

přihlédnout. 

(4) S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické 

podobě; vyjádření kandidáta vyžádá dílčí volební komise. 

(5) Ve všech volebních obvodech se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební 

shromáždění nelze konat ve dnech voleb. 

Článek 8 

Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb 

(1) Dílčí volební komise zveřejní prostřednictvím elektronického informačního systému 

univerzity kandidátní listiny se jmenným seznamem kandidátů jednotlivých volebních 

obvodů alespoň šest dní před prvním dnem voleb.  

(2) Dílčí volební komise zajistí prostřednictvím děkanátu fakulty, popřípadě rektorátu, 

vytištění hlasovacích lístků. Údaje na hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, 

aby jednotlivé kandidáty nebylo možné zaměnit. Hlasovací lístek musí být vyhotoven 

tak, aby hlasování bylo možno provést jednoduše, zpravidla křížkováním nebo 

kroužkováním pořadových čísel u předtištěných jmen. 

(3) Před vlastní volbou provede dílčí volební komise kontrolu a zapečetění schránek 

pro odevzdání hlasovacích lístků. 

Článek 9 

Průběh voleb 

(1) Ve stanoveném místě pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, 

aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

(2) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise. 

(3) Po provedení úkonu podle odst. 2 je voliči vydán hlasovací lístek pro volbu kandidátů 

příslušného volebního obvodu. 

(4) Každý volič může ve volebním obvodu hlasovat pouze jednou. 
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(5) Volič na hlasovacím lístku označí nejvýše počet kandidátů, který je za příslušný volební 

obvod volen; je-li označeno více kandidátů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, 

je hlas neplatný. 

Článek 10 

Výsledky voleb a jejich zveřejnění 

(1) Výsledky voleb zjišťuje dílčí volební komise. Vyhodnocení výsledků se provede 

nejpozději následující pracovní den po posledním dni voleb. 

(2) Zvoleni jsou v příslušném volebním obvodu vždy ti kandidáti, kteří získají nejvyšší 

počet hlasů až do pořadí, které je rovno počtu volených členů za tento volební obvod. 

Dojde-li na místech rozhodných pro zvolení kandidáta k rovnosti hlasů, určí to, 

kdo je zvolen, los; losování provede dílčí volební komise. 

(3) Zjištěné výsledky zaznamená dílčí volební komise do protokolu o průběhu a výsledcích 

voleb. Protokol o průběhu a výsledcích voleb předá předseda dílčí volební komise nebo 

jím pověřený člen dílčí volební komise bezodkladně koordinační volební komisi. Vzor 

protokolu o průběhu a výsledcích voleb stanoví koordinační volební komise. 

(4) Zjištěné výsledky za celý akademický senát univerzity zpřístupní koordinační volební 

komise prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity neprodleně 

celé akademické obci univerzity tak, aby do nich mohl kterýkoliv člen akademické obce 

univerzity nahlédnout po dobu nejméně pěti pracovních dnů; koordinační volební 

komise před zpřístupněním zjištěných výsledků informuje členy akademické obce 

univerzity o způsobu a době zpřístupnění těchto výsledků. 

(5) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost koordinační 

volební komisi, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy byly zjištěné 

výsledky zpřístupněny členům akademické obce univerzity. Stížnost musí být písemná 

a musí v ní být uvedeny důvody. Koordinační volební komise posoudí platnost volby 

do deseti pracovních dnů ode dne, kdy obdržela stížnost. 

(6) Koordinační volební komise neprodleně po vypořádání všech stížností zveřejní jmenný 

seznam všech platně zvolených kandidátů ve veřejné části internetových stránek 

univerzity. 

Článek 11 

Opakování voleb 

(1) Volby se opakují: 

a) došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, nebo bylo-li 

takové pochybení uznáno na základě stížnosti dle článku 10 odst. 5; došlo-li 

k takovému pochybení, pokud jde o pořadí náhradníků, platí, že náhradníci 

od místa, kde k pochybení došlo včetně, nejsou zvoleni, 

b) nezúčastnil-li se voleb žádný volič, nebo 

c) nedošlo-li ke zvolení potřebného počtu členů akademického senátu univerzity. 

(2) Opakování voleb z důvodů uvedených v odst. 1 písm. a) se nemůže uskutečnit, došlo-li 

ke zveřejnění výsledků voleb ve veřejné části internetových stránek univerzity. 
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(3) O opakování voleb rozhoduje koordinační volební komise; týká-li se některý z důvodů 

pro opakování voleb pouze jednoho volebního obvodu, může koordinační volební 

komise rozhodnout, že se volby opakují pouze v tomto volebním obvodu. 

(4) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. 

Článek 12 

Překážka vzniku členství v akademickém senátu univerzity 

 Výkon funkce, která je neslučitelná s členstvím v akademickém senátu univerzity podle 

zákona o vysokých školách nebo podle statutu univerzity, je překážkou vzniku členství 

v akademickém senátu univerzity. 

Článek 13 

Příslušnost k více volebním obvodům, souběžné zvolení 

(1) Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni jako akademičtí pracovníci ve více volebních 

obvodech, mohou volit do akademického senátu univerzity za každý volební obvod, 

v němž jsou zařazeni. Studenti zapsaní na více fakultách nebo na fakultě a univerzitě 

mohou volit do akademického senátu univerzity za každý volební obvod, v němž jsou 

zařazeni. Osoby, které jsou současně akademickými pracovníky i studenty, mohou volit 

do akademického senátu univerzity jako akademičtí pracovníci i jako studenti.  

(2) Zaměstnanci, kteří jsou zařazeni jako akademičtí pracovníci ve více volebních 

obvodech, mohou být voleni do akademického senátu univerzity za každý volební 

obvod, v němž jsou zařazeni. Studenti zapsaní na více fakultách nebo na fakultě 

a univerzitě mohou být voleni do akademického senátu univerzity za každý volební 

obvod, v němž jsou zařazeni. Osoby, které jsou současně akademickými pracovníky 

i studenty, mohou být voleni do akademického senátu univerzity jako akademičtí 

pracovníci i jako studenti.  

(3) Je-li po zpřístupnění výsledků voleb zřejmé, že může dojít ke zvolení stejné osoby 

ve více volebních obvodech, koordinační volební komise nejpozději následující 

pracovní den po zpřístupnění výsledků voleb tuto osobu vyzve, aby učinila výběr 

volebního obvodu, za který se stane členem akademického senátu univerzity; 

ve volebním obvodu, který nebyl touto osobou vybrán, nastupuje do akademického 

senátu univerzity náhradník; ve volebním obvodu, který nebyl touto osobou vybrán, 

se tato osoba nestává náhradníkem. Výběr volebního obvodu učiní osoba písemným 

úkonem adresovaným koordinační volební komisi. Neučiní-li tato osoba do zveřejnění 

výsledku voleb žádný výběr, nastupují do akademického senátu univerzity ve všech 

volebních obvodech, kde může dojít ke zvolení této stejné osoby, náhradníci. 

Článek 14 

Zánik členství v akademickém senátu univerzity 

(1) Členství v akademickém senátu univerzity zaniká zejména: 

a) uplynutím funkčního období akademického senátu univerzity, 

b) před uplynutím funkčního období: 

1. dnem zániku členství v příslušné části akademické obce, za kterou byl 

zvolen, 
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2. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdává členství 

v akademickém senátu univerzity, předsedovi akademického senátu 

univerzity, 

3. dnem zahájení výkonu funkce, která je překážkou vzniku členství 

v akademickém senátu univerzity, 

4. stanoví-li tak Jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany v Brně, 

dnem, kdy akademický senát univerzity zbaví člena hlasováním výkonu 

funkce člena akademického senátu univerzity. 

(2) Zanikne-li členství v akademickém senátu univerzity podle odst. 1 písm. b), nastupuje 

do akademického senátu univerzity na zbytek funkčního období náhradník. 

Článek 15 

Náhradníci 

(1) Kandidáti, kteří nebyli zvoleni, jsou pro příslušné funkční období akademického senátu 

univerzity náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů.  

(2) V případě rovnosti hlasů platí ustanovení článku 10 odst. 2 věty druhé 

a článku 12 obdobně. 

(3) Náhradníka povolává koordinační volební komise na výzvu předsedy akademického 

senátu univerzity. 

(4) Náhradník může povolání písemně odmítnout, učiní-li tak bezodkladně. V takovém 

případě zůstává náhradníkem a za člena akademického senátu univerzity je povolán 

další náhradník; odmítne-li náhradník poslední v pořadí, postupuje se dle článku 16. 

(5) Člen akademického senátu univerzity, který se vzdal členství v akademickém senátu 

univerzity, může v písemném prohlášení o vzdání se členství v akademickém senátu 

univerzity zároveň prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. 

(6) Člen akademického senátu univerzity, který byl zvolen jako student a řádně ukončil 

bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského 

studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil 

se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, 

že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi dnů ode dne 

ukončení studia doručeno předsedovi akademického senátu univerzity. V takovém 

případě bude první náhradník povolán do akademického senátu univerzity až po zápisu 

do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán 

do akademického senátu univerzity až po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí 

uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-

li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem. 

(7) Ustanovení odst. 6 platí obdobně, jde-li o postavení náhradníka z řad studentů. 

(8) Každý se může vzdát svého postavení náhradníka. Písemné prohlášení se doručuje 

předsedovi akademického senátu univerzity; účinky nastávají dnem doručení 

předsedovi akademického senátu univerzity. 
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Článek 16 

Doplňovací volby 

(1) Doplňovací volby se konají v případě, že na uvolněné místo člena akademického senátu 

univerzity není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli. Doplňovací volby 

se nemusejí konat v případě, že místo bylo uvolněno v posledních třech měsících 

funkčního období a počet členů akademického senátu univerzity neklesl pod dvě třetiny. 

(2) Pro doplňovací volby platí přiměřeně ustanovení o volbách. 

(3) Nezvolení kandidáti v doplňovacích volbách se stávají náhradníky. 

Článek 17 

Zvláštní ustanovení 

 Vypisuje-li v souladu se zákonem o vysokých školách volby do akademického senátu 

univerzity rektor1, plní i úkoly akademického senátu univerzity uvedené v článku 4 odst. 4 

a v článku 5 odst. 1 a v článku 5 odst. 3 poslední větě.  

Článek 18 

Přechodná ustanovení 

(1) Volby vyhlášené přede dnem účinnosti tohoto řádu se řídí dosavadními předpisy.  

(2) Funkční období členů akademického senátu univerzity zvolených ve volbách konaných 

podle dosavadních předpisů není tímto řádem dotčeno. 

(3) Doplňovací volby na uvolněné místo člena akademického senátu univerzity, který byl 

zvolen dle dosavadních předpisů, se řídí dosavadními předpisy. 

Článek 19 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Univerzity obrany 

ze dne 27. srpna 2004 ve znění změn. 

(2) Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 13. června 2017. 

(3) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem obrany
2
. 

 

 

 

v. r.   v. r. 

 

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. 

  

brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. 

předseda akademického senátu univerzity  rektor 

 

  

                                                           
1
 § 8 odst. 3 poslední věta zákona o vysokých školách. 

2
 § 95 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 31. srpna 2017 pod č. j. MSMT-21548/2017-2 souhlas s registrací Volebního 

řádu Akademického senátu Univerzity obrany v Brně.  

 

…………………v. .r. ………………… 

Mgr. Karolína GONDKOVÁ 

ředitelka Odboru vysokých škol 

 

 

 

 

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 6. září 2017 pod č. j. MO 179759/2017-7542 Volební řád Akademického senátu 

Univerzity obrany v Brně.  

 

…………………v. r. ………………… 

Ing. Petr VANČURA 

státní tajemník v MO 
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