Zápis ze 3. jednání akademického senátu FM ze dne 6.12.2004
Přítomni:
Zaměstnanci: Jiřina Královcová, Josef Janeček, Jan Nouza, Klára Císařová, Pavel Satrapa, Otto
Severýn
Studenti: Jana Ehlerová, Martin Hák, Martin Vlasák

Program:
1. Volby děkana FM na volební období 2005-2007.
Volby řídil předseda volební komise Janeček. Janeček zopakoval členům AS fakt, že byl podán
jediný řádný návrh kandidáta – současný děkan FM Maryška. Poté bylo přistoupeno k vlastní
volbě. Skrutátory byli zvoleni Ehlerová a Severýn. Výsledky tajného hlasování: 7 hlasů pro
kandidáta Maryšku, 2 se zdrželi hlasování. Kandidát byl tedy schválen AS FM a rektorovi TU
bude předán návrh na jeho jmenování do funkce děkana FM. Oficiální uvedení děkana FM do
funkce se uskuteční na zasedání AS rozšířeném o vedoucí kateder a proděkany fakulty.
zapsal Otto Severýn, tajemník AS FM
Ing. Jiřina Královcová, PhD.
předsedkyně AS FM
V Liberci dne 6.12.2004

PŘÍLOHA ZÁPISU Z JEDNÁNÍ AS FM
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU DĚKANA FM TUL 2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1. Úvodní ustanovení
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.
Volby se provádějí tajným hlasováním, k odevzdání hlasu je nutná osobní přítomnost člena
AS.
Volby probíhají na uzavřeném zasedání AS, během konání voleb nejsou veřejnosti a
kandidátům poskytovány žádné průběžné informace.
Volby řídí předseda volební komise nebo jím určený zástupce. Po ukončení voleb informuje
předseda AS nebo jím určený zástupce o jejich výsledku.
Před zahájením voleb zvolí AS dva skrutátory.
Volby musí proběhnout v jednom kalendářním dnu.

§2. Hlasovací lístky
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.

§3. První kolo voleb
1. Pokud některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů AS (tj.
minimálně 5 hlasů), je zvolen děkanem 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 u více jak dvou kandidátů na prvním místě, pak se první kolo
opakuje pouze s kandidáty z prvního místa za podmínek uvedených v bodu 5§3.
4. Pokud dojde k rovnosti počtu hlasů u více kandidátů na druhém místě, a není možné určit
kandidáta pro postup do druhého kola podle bodů 2,3§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 4§3. se chápe jako opakování prvního kola voleb a platí pro ně
ustanovení v bodu 5§3.
5. První kolo je možné konat maximálně pětkrát. Pro každé opakování prvního kola se
sestavuje nový hlasovací lístek podle předchozích bodů 3,4§3.
6. 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.
§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.

