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Vyhlášení doplňujících voleb do Akademického senátu Fakulty strojní 
Technické univerzity  

v Liberci, komora studentů  
                                                                                                                               

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Akademický senát Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci (dále jen AS FS TUL) 
vyhlašuje dle čl. 3 odst. 1 - 4 a 8 dle Volebního řádu Akademického senátu Fakulty strojní 
Technické univerzity v Liberci ze dne 13. dubna 2017 (dále jen Volební řád AS FS TUL) 
a v souladu s usnesením studentské komory AS FS TUL ze dne 17. 3. 2023 doplňkové volby AS 
FS TUL pro obsazení jednoho mandátu do komory studentů do AS FS TUL. 
2) Volby do AS FS TUL se řídí Volebním řádem AS FS TUL z 13. dubna 2017. Organizaci voleb 
zajišťuje volební komise. 
 

Článek 2 
Volební komise 

 
Komora studentů AS FS TUL dne 17. 3. 2023 navrhla a schválila volební komisi pro doplňkové 
volby pro obsazení jednoho mandátu do komory studentů AS FS TUL. Volební komise je 
stanovena v následujícím složení: předseda volební okrskové komise Ing. Martin Hermann, 
další členové volební komise: Ing. Tomáš Knápek a Ing. Ondřej Friedrich.  
         

Článek 3 
Harmonogram a organizace volby 

 
1) Volební výzva 
Datum vyhlášení voleb: 23. 3. 2023 
Zveřejnění: na úřední desce FS TUL a webové stránky AS FS TUL 
https://www.fs.tul.cz/akademicky-senat 
 
2) Podávání návrhů na kandidáty do komory studentů AS FS TUL 
Termín podávání kandidátek: do 31. 3. 2023, 12:00 hod.  
Písemné návrhy kandidátů na funkci členů AS FS TUL, viz příloha a podepsané navrhovatelem 
a navrženým kandidátem, doručí navrhovatelé nejpozději do uvedeného termínu předsedovi 
volební komise Ing. Martinu Hermannovi, bud. G, 2. patro, Katedra mechaniky, pružnosti a 
pevnosti, tel. 485 352 936, martin.hermann@tul.cz. 
Právo kandidovat do komory studentů se řídí dle čl. 27, odst. 3 statutu Fakulty strojní 
vydaného dne 15. března 2023. 
Příloha: Návrh kandidáta do komory studentů AS FS TUL 
 
3) Zveřejnění seznamu kandidátů do AS FS TUL  
Termín: od 31. 3. 2023 od 14:00 hod.  
Zveřejnění: úřední deska FS TUL a webové stránky AS FS TUL  
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4) Termín konání doplňujících voleb do komory studentů AS FS TUL  
Volby se konají v termínu  11. 4. 2023 od 10:00 do 14:30 hod.  
volební místnost: vestibul menzy Husova 
 
5) Termín vyhlášení výsledků doplňujících voleb do komory studentů AS FS TUL  
Termín: 11. 4. 2023 od 16:00 
Zveřejnění: úřední deska FS TUL a webové stránky AS FS TUL  
Přílohy: Zápis o výsledku doplňujících voleb do komory studentů AS FS TUL 
 

Volič a hlasovací lístek 
 

Oprávněným voličem je člen akademické obce Fakulty strojní, který je v termínu voleb 
studentem kteréhokoliv studijního programu uskutečňovaného Fakultou strojní. 
Hlasovací lístky si voliči po prokázání své totožnosti platným průkazem studenta, případně ISIC, 
vyzvednou před vlastní volbou ve volební místnosti.  
Volba je tajná, volební lístky je nutno upravit následujícím způsobem: na seznamu kandidátů 
označit vybraného kandidáta zakroužkováním čísla u něj uvedeného.  
Hlasovací lístek je platný při označení maximálně jednoho kandidáta do komory studentů 
AS FS TUL. 
 

Organizace voleb 
 
Jak bylo výše uvedeno, volby se uskuteční dne 11. 4. 2023 od 10:00 do 14:30 hod, menza 
Husova.  Pak následuje spočítání platných hlasů pro jednotlivé kandidáty. O výsledku voleb 
rozhoduje pořadí kandidátů podle získaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů má 
přednost kandidát, jehož ročník by nebyl v akademickém senátu fakulty zastoupen. Jestliže 
nelze podle uvedeného kritéria rozhodnout, rozhoduje o výsledku voleb los. Volební komise 
vypracuje zápis o výsledku voleb a vyhlásí výsledky voleb. Zápis bude označen – Výsledky 
doplňujících voleb do komory studentů AS FS TUL. 
  

 
Ing. Martin Hermann      doc. Ing. Martin Bílek Ph.D.  
předseda volební komise     předseda AS FS TU v Liberci 

 
Ing. Šárka Bukovská 
místopředsedkyně AS FS TUL za komoru studentů  V Liberci, 23. 3. 2023 


