Zápis z 8. jednání akademického senátu FM ze dne 9. 10. 2015
Přítomni:
Zaměstnanci: Leoš Beran, Jan Březina, Milan Kolář, Jan Koprnický, Jiřina Královcová, Jiří Kubín
Studenti: Michal Rott, Ondřej Smola, Miroslava Rysová
Hosté: PhDr. Jaroslava Kočárková, Mgr. Radek Pirkl;
Po prvním bodu jednání dále: prof. Ing. Václav Kopecký, CSc., prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.,
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D., doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D., Ing. Jiří Málek, Ph.D.
Program:
1) Volba kandidáta na funkci děkana FM
Podle harmonogramu pro volbu kandidáta na děkana byli do uzávěrky dne 18. 9. 2015 navrženi
dva kandidáti: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. a doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D. Dne 6. 10. 2015
zorganizoval AS FM shromáždění akademické obce FM, na kterém představili oba kandidáti své
volební programy. Zde také následně proběhla rozsáhlá diskuse o jejich vizích.
V úvodu vlastní volby si senátoři odsouhlasili Volební řád pro volbu kandidáta na děkana (viz
Příloha zápisu č. 1) – výsledek hlasování: 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Dále byli navrženi dva
skrutátoři (J. Březina a M. Rott) a následně odsouhlaseni hlasováním: 7 hlasů pro, 0 proti, 2 se
zdrželi.
Vlastní volba kandidáta na funkci děkana proběhla tajným hlasováním a hned v prvním kole byl
zvolen 6 hlasy Z. Plíva a druhý kandidát J. Šembera získal 3 hlasy (viz Protokol o hlasování v Příloze
č. 2). Na základě výsledků voleb AS FM navrhuje rektorovi TUL jmenovat děkanem FM pro funkční
období 2016–2019 prof. Ing. Zdeňka Plívu, Ph.D.
2) Různé
a) Děkan FM informoval senátory, že všechny podané žádosti o prodloužení akreditace
(navazující magisterské obory AŘII, IT, ME a habilitační a profesorská řízení v oborech TK a AVI)
byly schváleny. Schválen nebyl nově navržený pětiletý obor Aplikované vědy v inženýrství.
Proto se tento obor v současné době přepracovává a bude rozdělen na tříletý bakalářský
a dvouletý navazující. Děkan poprosil senátory o urychlené projednání finálního návrhu,
jakmile bude k dispozici.
b) Z. Koldovský informoval AS FM o Výzvě ke zlepšení kvality jídla v menzách TUL, která byla
zveřejněna na webové stránce https://demo.ite.tul.cz/vyzva/. Iniciátoři výzvy považují kvalitu
jídla v našich menzách na nižší úrovni ve srovnání s jinými obdobnými zařízeními a snaží se
dosáhnout nápravy. K výzvě je možné se připojit svým podpisem na zmiňovaném odkazu. AS
FM tuto iniciativu vítá a doufá, že povede k věcné diskusi s vedením KaM a k případným
následným změnám.

Zapsal: Milan Kolář, tajemník AS
V Liberci dne 9. 10. 2015

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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Příloha č. 1
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU KANDIDÁTA NA DĚKANA FM TUL
Článek 1. Úvodní ustanovení
1. Volby mohou být zahájeny pouze v případě, že je přítomen nadpoloviční počet všech členů
akademického senátu FM (dále jen AS), tj. nejméně 5 členů AS.
2. Volby se provádějí tajným hlasováním, k odevzdání hlasu je nutná osobní přítomnost člena AS.
3. Volby probíhají na zasedání AS, v souladu s jednacím řádem AS FM.
4. Volby řídí předseda volební komise nebo jím určený zástupce. Po ukončení voleb informuje předseda
AS nebo jím určený zástupce (místopředseda, předseda volební komise) o jejich výsledku.
5. Před zahájením voleb zvolí AS dva skrutátory.
6. Volby musí proběhnout v jednom kalendářním dnu.
Článek 2. Hlasovací lístky
1. Hlasovací lístky obsahují jména všech kandidátů pro dané kolo voleb v abecedním pořadí. Volba se
provádí označením (zakroužkováním) jména nejvýše jednoho z kandidátů. Neoznačení žádného
z kandidátů předepsaným způsobem je považováno za zdržení se hlasování. Označením více kandidátů
se stává hlasovací lístek neplatným. Jedinou povolenou úpravou hlasovacího lístku je vyznačení
kandidáta, provedením jakýchkoli jiných úprav se hlasovací lístek stává neplatným. Před odevzdáním
hlasu může kterýkoliv člen AS prohlásit svůj hlasovací lístek za neplatný a vyměnit jej za nový.
Článek 3. První kolo voleb
1. Pokud některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS (tj. minimálně
5 hlasů), je zvolen kandidátem na děkana a volby končí.
2. Pokud žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS, postupují první dva
s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.
3. Pokud dojde k rovnosti hlasů právě u dvou kandidátů na prvním místě, potom tito kandidáti postupují
do druhého kola.
4. Pokud dojde k rovnosti hlasů u více jak dvou kandidátů na prvním místě, pak se první kolo opakuje
pouze s kandidáty z prvního místa za podmínek uvedených v bodu 6 článku 3.
5. Pokud dojde k rovnosti počtu hlasů u více kandidátů na druhém místě, a není možné určit kandidáta
pro postup do druhého kola podle bodů 3 nebo 4 článku 3, potom do druhého kola postupuje
kandidát z prvního místa a druhého kandidáta pro druhé kolo voleb určí opakované hlasování pouze
s kandidáty z druhého místa. Kandidát s největším počtem hlasů postupuje do druhého kola, přičemž
při rovnosti největšího počtu hlasů u více kandidátů se hlasování opět opakuje jen s těmi kandidáty, u
nichž rovnost největšího počtu hlasů nastala. Každé nové hlasování v bodu 5 článku 3 se chápe jako
opakování prvního kola voleb a platí pro ně ustanovení v bodu 6 článku 3.
6. První kolo je možné konat maximálně pětkrát. Pro každé opakování prvního kola se sestavuje nový
hlasovací lístek podle předchozích bodů 4 nebo 5 článku 3.
7. Jestliže po pátém konání prvního kola nejsou vybráni dva kandidáti pro postup do druhého kola, ve
volbách se nepokračuje, konstatuje se, že proběhly neúspěšně a vyhlásí se nové volby s nově
registrovanými kandidáty.
Článek 4. Druhé kolo voleb
1. Zvolen je ten z kandidátů, který získal nadpoloviční většinu všech hlasů členů AS (tj. min. 5).
2. Nezískal-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, opakuje se druhé kolo.
3. Druhé kolo je možné konat pětkrát. Pokud není zvolen žádný z kandidátů, konstatuje se, že volby
proběhly neúspěšně a vyhlásí se nové volby s nově registrovanými kandidáty.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 240 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fm.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Příloha č. 2
Protokol o hlasování o návrhu na jmenování děkanem
Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Počet všech členů AS FM ……………………………………………………………. 9
Počet přítomných členů AS FM …………………………………………………… 9
Počet vydaných hlasovacích lístků ……………………………………………… 9
Počet odevzdaných platných hlasů …………………………………………….. 9
Počet neplatných hlasů ……………………………………………………………… 0
Počet členů, kteří se zdrželi hlasování ………………………………………… 0
Počet platných hlasů pro prof. Ing. Zdeňka Plívu, Ph.D. ……………… 6
Počet platných hlasů pro doc. Ing. Jana Šemberu, Ph.D. …………….. 3

Skrutátoři:
Mgr. Jan Březina, Ph.D.
Ing. Michal Rott

V Liberci 9. 10. 2015

…………………………………………………….
Ing. Jan Koprnický, Ph.D.
předseda AS FM
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