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Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity 

 
v rámci své působnosti podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů, v souladu se 
Statutem VFU Brno a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o vysokých školách 
funkční období dosavadního rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) uplyne dne 31. 
01. 2018, 

vyhlašuje dnem 18. 09. 2017 
 

přípravu volby kandidáta na rektora Veterinární a farmaceutické univerzity 
 pro funkční období počínaje 1. února 2018 a končící 31. ledna 2022 a stanovuje pro tuto volbu a její 
přípravu následující pravidla:                                  

1) Návrhy na kandidáta na funkci rektora musí být fyzicky doručeny předsedovi AS VFU Brno 

prof. MVDr. Františku Tremlovi, CSc. (tremlf@vfu.cz) na sekretariát ÚICHaM  - budova 28, 

v zalepené obálce a opatřené nápisem „Volba kandidáta na funkci rektora VFU Brno“ a to 

v termínu od 19. 09. 2017 do 06. 10. 2017 (do 10:00 h.). Doručitel návrhu zodpovídá za 

předání úplného materiálu. 

2) Písemný návrh na kandidáta na funkci rektora musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, jakož i případné tituly navrhovatele výhradně z řad členů akademické 

obce Veterinární a farmaceutické univerzity, kontaktní adresu a podpis 

b) jméno a příjmení, jakož i případné tituly navrhovaného kandidáta a kontaktní adresu  

c) prohlášení navrhovaného kandidáta, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem, že 

s kandidaturou souhlasí  
(V případě neúplně dodaných materiálů bude návrh vyřazen) 

3) Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto 

volbu, budou zveřejněny ve skříňce AS VFU Brno a způsobem umožňujícím dálkový přístup, v 

termínu od 10.10. - 18. 10. 2017. 

4) Navržení kandidáti doručí osobně, nebo zajistí doručení do rukou předsedy AS VFU Brno 

strukturovaný životopis kandidáta, osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. 

(ověřenou kopii originálu), čestné prohlášení v souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., 

podepsané kandidátem a to do 18. 10. 2017 do 12:00 na sekretariát ÚICHaM  - budova 28.   
(Osvědčení a čestné prohlášení nemusí podle ust. § 20 zákona č. 451/1991 Sb. dokládat občané narození po 1. prosinci 1971). 

V případě, že nebude v uvedeném termínu a výše uvedeným způsobem předsedovi AS VFU Brno doručen 

strukturovaný životopis kandidáta, osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. a čestné 

prohlášení v souladu s ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., podepsané kandidátem, bude kandidát 

z volby vyřazen. 

5) Na 19. října 2017 svolá předseda AS VFU Brno veřejné zasedání AS VFU Brno, kde proběhne 

představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů a následně volba kandidáta na 

funkci rektora. Zvolený kandidát bude v souladu s ustanovením zákona o vysokých školách AS 

VFU Brno, prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, navržen prezidentu 

republiky ke jmenování rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity. 

 

 

         V Brně 04. 09. 2017                                    AS VFU Brno 
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Harmonogram přípravy voleb kandidáta na rektora VFU 

Brno pro funkční období 2018 – 2022 

 
1. přijímání návrhů od 19. 09. 2017 do 06. 10. 2017, do 10:00 

hodin. (prof. MVDr. František TREML, CSc. – sekretariát ÚICHaM, 

budova 28, I. poschodí, číslo dveří 204)    

 

 

2. ověření návrhů a vyhotovení seznamu kandidátů na rektora, kteří 

vyjádřili souhlas. (09. – 10. 10. 2017, předsednictvo AS VFU Brno) 

 

 

3. zveřejnění návrhu ve skříňce AS VFU Brno a způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, v termínu od 10.10. - 18. 10. 2017. 

 

4. veřejné zasedání AS VFU Brno 19. 10. 2017 v 14:00 h v aule 

VFU Brno. 

 

 

V Brně 04. 09. 2017                      AS VFU Brno 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


