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Článek 1
Všeobecná ustanovení
(1) V souladu s § 33 odst. 2 písm. b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách) je tento řád vnitřním předpisem fakulty.
(2) § 26 zákona o vysokých školách (dále jen “zákon”) určuje co má tento řád zejména stanovit.
(3) Cílem řádu je popsání způsobu provedení voleb do Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci
(dále jen “senát” a “TUL”).
Článek 2
Definice pojmů
Volební řád Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen “řád”) – vnitřní předpis
fakulty.
Komora senátu – skupina zvolených členů (senátorů), senát má dvě komory a to komoru
akademických pracovníků a komoru studentů.
Volební komise – komise navržená a schválená komorou, pro každou komoru zvlášť, komise zajišťuje
přípravu a průběh voleb.
Článek 3
Volební řád
(1) Volby do senátu upravuje § 26 zákona. Volby vyhlašuje a průběh voleb organizuje stávající senát. O
konání voleb jsou členové akademické obce informováni vyhláškou senátu.
(2) Volby do jednotlivých komor senátu probíhají odděleně. Přípravu a průběh voleb v každé komoře
zajišťuje volební komise, kterou navrhuje a schvaluje příslušná komora.
(3) Návrhy kandidátů do komory zástupců akademických pracovníků může podávat každý člen nebo skupina
členů akademické obce pracovníků. Návrhy kandidátů do komory zástupců studentů může podávat
každý člen nebo skupina členů akademické obce studentů. Návrhy se podávají písemně předsedovi
příslušné volební komise. Návrh musí být podepsán navrhovatelem a navrhovaným kandidátem na
důkaz souhlasu. Kandidovat mohou pouze členové akademické obce fakulty. Kandidátka musí být
zveřejněna alespoň jeden týden před začátkem voleb.
(4) Volby se konají jednokolově, jsou přímé s tajným hlasováním a v souladu s vyhláškou senátu. Voleb se
může zúčastnit každý člen akademické obce. Každý volič akademické obce pracovníků může na
kandidátce akademických pracovníků označit nejvíce dvanáct kandidátů. Každý volič akademické obce
studentů může na kandidátce studentů označit nejvíce šest kandidátů. Při větším počtu označených
kandidátů ztrácí všechny hlasy voliče platnost. O výsledku voleb rozhoduje pořadí kandidátů podle počtu
získaných hlasů. V případě rovnosti rozhoduje o pořadí los. Volební komise vyhotoví zápis o výsledku
voleb, který podepíše předseda komise a předseda senátu. Volby musí proběhnout nejpozději do 30 dnů
po jejich vypsání.
(5) Funkční období jednotlivých členů senátu je tříleté, začíná dnem konání ustavující schůze a končí
uplynutím funkčního období. Ustavující schůze musí proběhnout bezodkladně od skončení funkčního
období stávajících členů. Mandát senátora vzniká zvolením, senátor se mandátu ujímá prvním dnem
funkčního období.
(6) Dnem zániku členství v senátu před uplynutím funkčního období je:
a) den zániku členství v příslušné části akademické obce,
b) den zvolení nebo jmenování do funkce neslučitelné s členstvím v senátu,
c) den odstoupení, které odstupující člen písemně oznámil předsedovi senátu,
d) den odvolání, které bylo schváleno nadpoloviční většinou členů příslušné části akademické obce.
(7) Ustanovení odstavce 6 písm. a) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí veškerá svá studia
ve studijních programech uskutečňovaných fakultou, ale nejpozději v den, kdy ukončí poslední z nich,
podá přihlášku ke studiu v dalším studijním programu uskutečňovaném fakultou. Za takového
předpokladu tato osoba pokračuje v původním funkčním období člena senátu. Její členství v senátu však
skončí dnem, kdy:
a) měla stanoven termín zápisu do dalšího studijního programu uvedeného ve větě první, pokud do něj
byla přijata, ale nezapsala se,
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b) marně uplynula lhůta pro odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším studijním programu
uvedeném ve větě první, pokud bylo takové rozhodnutí vydáno,
c) jí bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu v dalším
studijním programu uvedeném ve větě první, pokud bylo rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vydáno a
uvedená osoba podala odvolání,
a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
(8) Místo uvolněné zánikem členství se do konce funkčního období příslušné komory senátu obsazuje dalším
kandidátem v pořadí (náhradník) podle výsledku voleb v příslušné části akademické obce. Není-li v
pořadí další kandidát, vyhlásí senát doplňující volby do příslušné komory senátu. Doplňující volby
probíhají přiměřeně podle ustanovení tohoto článku. Náhradník nebo nově zvolený člen vykonává tuto
funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.
(9) Při současném odstoupení více než poloviny členů komory končí její funkční období.
(10) Jestliže skončí funkční období jedné z komor senátu podle čl. 1 odst. 9, vyhlásí dosavadní předseda
senátu do 30 dnů nové volby do příslušné komory. Nové volby do jedné z komor senátu probíhají
přiměřeně podle ustanovení tohoto článku. Nově zvolení členové jedné z komor vykonávají tuto funkci
pouze po zbytek příslušného funkčního období.
(11) Jestliže skončí funkční období obou komor senátu podle čl. 1 odst. 9, děkan vyhlásí do 30 dnů nové
volby do senátu. V takovém případě funkční období všech členů senátu skončí. Nové volby do senátu
probíhají přiměřeně podle ustanovení tohoto článku. Zvolení členové senátu vykonávají funkci v novém
tříletém funkčním období.
(12) Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka
fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Tímto se ruší Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní TU v Liberci ze dne 10. června
2014.
(2) Tento řád nabývá platnosti zveřejněním.
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