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Část I.
Základní ustanovení
Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Tento Volební řád akademického senátu (dále jen „VŘ“) Fakulty mechatroniky,
informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „FM“) je
vnitřním předpisem FM ve smyslu § 33 odst. 2 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 (dále jen „zákon“).

Část II.
Organizace voleb na FM
Článek 2

Volby do Akademického senátu FM
1. Volby do akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) mohou být řádné,
konané za účelem obsazení mandátů zanikajících koncem funkčního období členů
senátu, nebo doplňovací, konané za účelem obsazení mandátů zanikajících jiným
způsobem.
2. Volby do senátu vyhlašuje senát na svém zasedání nejméně dva měsíce před
uplynutím jeho funkčního období. Volby organizují členové stávajícího senátu ve lhůtě
počínající třicátým dnem před uplynutím stávajícího funkčního období jeho členů.
O konání voleb jsou členové akademické obce fakulty informováni vyhláškou
zveřejněnou na úřední desce fakulty, webové stránce fakulty, popřípadě jiným
vhodným způsobem. Příprava a průběh voleb jsou řízeny nejméně tříčlennou
volební komisí, jejíž složení určí členové stávajícího senátu z členů akademické obce
fakulty zároveň s vyhlášením voleb. Volební komise si volí a odvolává předsedu ze
svých členů, který svolává a řídí její jednání.
3. Kandidátka akademických pracovníků i studentů je sestavena volební komisí na
základě návrhů členů akademické obce fakulty. Kandidovat může každý člen
akademické obce fakulty a svým vlastnoručním podpisem na kandidátce potvrzuje
souhlas s kandidaturou. Členství v akademické obci fakulty definuje Statut TUL ve
čl. 29 odst. 2.
4. Volby se konají jednokolově přímým a tajným hlasováním. Voleb akademických
pracovníků se může zúčastnit každý akademický pracovník náležející k akademické
obci fakulty. Na kandidátce akademických pracovníků může každý akademický
pracovník označit maximálně šest kandidátů. Voleb studentů se může zúčastnit
každý student náležející k akademické obci fakulty. Na kandidátce studentů může
každý student označit maximálně tři kandidáty. Při větším počtu označených
kandidátů ztrácí hlasovací lístek platnost. O výsledku voleb rozhoduje pořadí
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kandidátů podle získaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů má mezi
akademickými pracovníky přednost kandidát, jehož pracoviště by jinak nebylo
v senátu zastoupeno a mezi studenty kandidát, jehož ročník by nebyl v senátu
fakulty zastoupen. Jestliže nelze podle uvedených kritérií rozhodnout, rozhoduje
los.
5. Mandát senátora vzniká jeho zvolením, tj. zveřejněním výsledků voleb na úřední
desce fakulty a dalším vhodným způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové
stránce fakulty).
6. Nejdříve jeden den a nejpozději desátý den po vyhlášení výsledků voleb je nutné
provést ustavující schůzi dle čl. 3 odst. 1 Jednacího řádu akademického senátu FM,
od které počíná běžet funkční období nového senátu.
7. V období mezi vyhlášením výsledků voleb a ustavující schůzí nového senátu není
možné schvalovat žádná usnesení.
8. Uplynutím funkčního období zaniká mandát všem členům senátu.
9. Pokud v okamžiku uplynutí funkčního období senátu, nebo v okamžiku rozpuštění
senátu není ustaven senát nový, organizuje volby již ustavená volební komise;
v případě, že volební komise ještě nebyla ustavena, je tato komise jmenována
děkanem FM ve spolupráci s vedoucími ústavů fakulty.
10. Zánik mandátu v senátu před uplynutím funkčního období nastává dnem:
a) zániku členství v akademické obci,
b) zvolení nebo jmenování do funkce neslučitelné s členstvím v senátu podle § 26
odst. 2 zákona,
c) odstoupení,
d) odvolání; zdůvodněný písemný návrh na odvolání člena senátu může podat
každý člen nebo skupina členů akademické obce. Senát projedná návrh za účasti
navrhovatelů i odvolávaného člena. Člen je odvolán, jestliže se pro odvolání
vysloví alespoň dvě třetiny všech členů senátu.
11. Ustanovení odst. 10 písm. a) se nepoužije v případě studenta, který řádně ukončí
veškerá svá studia ve studijních programech uskutečňovaných FM, ale nejpozději
v den, kdy ukončí poslední z nich, podá přihlášku ke studiu v dalším studijním
programu uskutečňovaném FM. Za takového předpokladu tato osoba pokračuje
v původním funkčním období člena senátu FM; jeho 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,
b) marně uplynula lhůta pro podání žádosti o přezkoumání 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 žádosti o přezkoumání 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 žádost
o přezkoumání tohoto rozhodnutí,
a to podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.
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13. Člen senátu, kterému končí funkční období podle odstavce 10 je povinen tuto
skutečnost neprodleně ohlásit předsedovi senátu. V takovém případě senát povolá
náhradníka v příslušné komoře v pořadí podle výsledku voleb dané komory k přijetí
mandátu.
14. Náhradník může své povolání do senátu písemně odmítnout, v takovém případě je
povolán další náhradník v pořadí. Není-li v pořadí další náhradník, vyhlásí senát
doplňkové volby do příslušné komory senátu. Doplňkové volby se nemusejí konat v
případě, že místo bylo uvolněno v posledních šesti měsících funkčního období senátu.
Doplňkové volby se přiměřeně řídí pravidly pro volby řádné.
15. Při hromadném odstoupení více než poloviny členů senátu se tento rozpouští a jsou
neprodleně vypsány nové volby na celé funkční období podle čl. 2 odst. 9.

Část III.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tento Volební řád akademického senátu fakulty byl schválen podle § 27 odst. 1 písm.
b) zákona Akademickým senátem fakulty dne 24. 10. 2016.
2. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona
dnem jeho schválení Akademickým senátem TUL, tj. dne 15. 11. 2016.

Ing. Jan Koprnický, Ph.D. v. r.
předseda akademického senátu fakulty
prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. v. r.
děkan fakulty
Ing. Olga Malíková, Ph.D. v. r.
předsedkyně akademického senátu TUL
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