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Článek 1
Základní ustanovení
(1)

Akademický senát Fakulty strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále
jen „AS FS”) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS FS má
23 členů, z toho je 15 členů akademické komory a 8 členů studentské komory.

(2)

Akademická obec a působnost senátu je dána zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
a Statutem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen „VŠB-TUO“).

(3)

Členy AS FS volí ze svých řad členové akademické obce Fakulty strojní (dále jen „FS”).
Akademickou obec FS tvoří akademičtí pracovníci působící na FS a studenti zapsaní na FS.

(4)

Členství v AS FS je nezastupitelné a dobrovolné, funkční období AS FS je tříleté, pokud není
zkráceno v důsledku vypsání nových voleb do AS FS (čl. 9 odst. 3).

(5)

Datum předání pravomocí odstupujícího AS FS nově zvolenému AS FS je určeno
na společném zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS FS, a to nejpozději na následující
den, kdy skončí tříleté funkční období odstupujícího AS FS.

(6)

Členství v AS FS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, tajemníka
FS a ředitele vysokoškolského ústavu.
Článek 2
Organizace voleb

(1)

Volby členů AS FS jsou přímé, s tajným hlasováním. Zúčastnit se jich mohou všichni členové
akademické obce. Volby do akademické a studentské komory probíhají samostatně.

(2)

Volby do AS FS a jejich harmonogram vyhlašuje odstupující AS FS v souladu
s harmonogramem voleb vyhlášených Akademickým senátem Vysoké školy báňské –
Technické univerzity Ostrava (dále jen „AS VŠB-TUO“). Nové a doplňovací volby vyhlašuje
AS FS samostatně.

(3)

Nejpozději týden před vyhlášením termínu voleb ustaví AS FS dvě nejméně tříčlenné volební
komise, jednu z akademických pracovníků pro volby do akademické komory a jednu
ze studentů pro volby do studentské komory, které zcela nezávisle řídí přípravu voleb do
příslušné komory AS FS. Každá volební komise si na svém prvním zasedání, které svolává
předseda AS FS, zvolí svého předsedu.

(4)

Volební komise zveřejňuje oznámení o termínu a místě konání voleb, sestavuje kandidátku
a nejpozději jeden týden před termínem voleb s ní seznamuje členy akademické obce FS,
zabezpečuje přípravu a průběh voleb, zajistí vhodné prostory, seznam oprávněných voličů
a volební urnu pro hlasování. Ve dnech voleb vydá volební komise ve volební místnosti
každému přítomnému členu akademické obce FS jeden hlasovací lístek. Hlasovat lze jen
osobně, tj. nikoliv v zastoupení a jen ve vyhlášeném termínu a dobrovolně.

(5)

Na volebním shromáždění akademické obce, které v koordinaci s volební komisí svolává
předseda AS FS, může být každá volební komise doplněna o dva další členy z pléna. Takto
doplněná volební komise provede sčítání hlasů a vyhodnocení výsledků voleb.

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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(6)

Volební komise nejpozději do 24 hodin po ukončení voleb předá výsledky voleb obsahující
pořadí zvolených členů a náhradníků (viz čl. 5 odst. 4 a čl. 6 odst. 4) včetně počtu získaných
hlasů ke zveřejnění na webových stránkách FS.

(7)

Děkan FS zajistí, aby informace, určené ke zveřejnění dle tohoto předpisu byly zveřejněny
na internetových stránkách FS bez zbytečného prodlení. V případě potřeby je možno zvolit
i jinou metodu zveřejnění, než webové stránky FS.
Článek 3
Návrh kandidátů do akademické komory

(1)

Do akademické komory AS FS mohou být navrhováni pouze akademičtí pracovníci FS (§ 8
odst. 1 zákona). Akademický pracovník může kandidovat a volit pouze za jednu součást
VŠB-TUO. Definice akademického pracovníka je obsažena v § 70 odst. 1 zákona. Při
pochybnostech, zda je daná osoba akademickým pracovníkem, rozhoduje, zda byl přijat
do pracovního poměru na základě výběrového řízení pro akademické pracovníky dle § 77
zákona.

(2)

Každé pracoviště FS (katedra, institut, účelové pracoviště) má právo navrhnout nejvýše dva
kandidáty na členství v akademické komoře AS FS. Má-li pracoviště FS více akademických
pracovníků než dvacet, může na každých dalších začínajících deset členů navrhnout dalšího
kandidáta.

(3)

Na každém pracovišti FS se provádí návrh kandidátů do akademické komory AS FS na schůzi
pracoviště, kterou svolává její vedoucí. Na schůzi pracoviště musí být přítomna nejméně
polovina akademických pracovníků tohoto pracoviště. Volba probíhá tajným způsobem.
Na hlasovacích lístcích, které obsahují jména všech akademických pracovníků pracoviště,
vyjma těch, kteří nemohou kandidovat do AS FS (čl. 1 odst. 6), škrtne volič jména těch, kteří
se tohoto práva v rozpravě před volbou vzdali a těch, kterým nechce dát svůj hlas.
Akademický pracovník pracoviště s nejvyšším počtem hlasů se stává kandidátem do
akademické komory AS FS za dané pracoviště FS, další kandidát nebo kandidáti se stanovují
v pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů na postupových místech se
provádí opakovaná tajná volba pouze z těchto kandidátů. V případě rovnosti hlasů po
opakované volbě rozhodne los.

(4)

Návrh na kandidáta do akademické komory AS FS může též podat skupina nejméně deseti
akademických pracovníků FS. Návrh na kandidáta musí obsahovat úplnou podpisovou listinu
a jeho souhlas s kandidaturou.

(5)

Návrhy na kandidáty do akademické komory AS FS spolu s písemným souhlasem
jednotlivých navrhovaných kandidátů s kandidaturou musí být předány předsedovi volební
komise nejpozději deset dnů před termínem konání voleb.

(6)

Seznam kandidátů do akademické komory AS FS musí být volební komisí předán
ke zveřejnění na webových stránkách FS nejméně sedm dnů před termínem konání voleb
a musí obsahovat číslo pracoviště, jméno a příjmení každého kandidáta. Na kandidátní listině
musí být jednoznačně vyznačeno, zda je kandidát nominován katedrou/institutem/pracovištěm
nebo je nezávislý.

(7)

Akademičtí pracovníci FS, studující v jakémkoliv studijním programu na VŠB-TUO a mající
tedy současně statut studenta, mohou kandidovat a volit pouze v rámci jedné komory AS FS
a zároveň pouze v rámci jedné fakulty. Svůj případný zájem kandidovat a volit za studentskou
komoru musí potvrdit nejméně deset dnů před termínem konání voleb a osobně nebo písemně
kontaktovat předsedy obou volebních komisí.

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
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Článek 4
Návrh kandidátů do studentské komory
(1)

Do studentské komory AS FS mohou být navrhováni pouze studenti bakalářského,
magisterského a doktorského studijního programu uskutečňovaného na FS, a to během
volební kampaně. Student může kandidovat a volit jen za jednu součást VŠB-TUO.

(2)

Návrh na kandidáta do studentské komory AS FS může podat skupina nejméně dvaceti
studentů FS. Návrh na kandidáta musí obsahovat, mimo náležitosti podle odstavce 4 tohoto
článku, i souhlas kandidáta a úplnou podpisovou listinu navrhovatelů s uvedením jména,
příjmení a osobního čísla studenta.

(3)

Návrhy na kandidáty do studentské komory AS FS musí být předány předsedovi volební
komise nejpozději deset dnů před termínem konání voleb.

(4)

Seznam kandidátů do studentské komory AS FS musí být volební komisí předán ke
zveřejnění na webových stránkách FS nejméně sedm dnů před termínem konání voleb a musí
obsahovat jméno, příjmení, ročník studia a, v případě jeho písemného souhlasu, fotografii
každého kandidáta.
Článek 5
Volby členů akademické komory

(1)

Volby do akademické komory AS FS začínají na volebním shromáždění části akademické
obce, tvořené akademickými pracovníky FS. Na tomto shromáždění jsou všichni navrhovaní
kandidáti představeni. Místo a čas voleb mimo shromáždění je dán harmonogramem voleb.

(2)

Na hlasovacím lístku (viz čl. 2 odst. 4) volič zakroužkuje pořadové číslo maximálně
15 kandidátů, kterým chce dát svůj hlas. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný.

(3)

Po ukončení hlasování volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů.
V případě rovnosti počtu hlasů bude pořadí určeno losem. Losování provede volební komise.

(4)

Členy akademické komory AS FS se stávají kandidáti, kteří se umístili na prvním až
patnáctém místě. Kandidáti na dalších místech se stávají náhradníky do akademické komory
AS FS.

(5)

Zanikne-li členství některého člena AS FS před uplynutím jeho funkčního období, vykonává
náhradník tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.

(6)

Post náhradníka zaniká odstoupením náhradníka, a to na základě písemného podání
předsedovi AS FS bez zbytečného odkladu.
Článek 6
Volby členů studentské komory

(1)

Volby do studentské komory AS FS se konají v části akademické obce tvořené studenty FS.

(2)

Na hlasovacím lístku (viz čl. 2 odst. 4) volič zakroužkuje pořadové číslo maximálně
8 kandidátů, kterým chce dát svůj hlas. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný.

(3)

Po ukončení hlasování volební komise sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů.
V případě rovnosti počtu hlasů u více kandidátů do studentské komory AS FS bude určeno
pořadí zvolených kandidátů losem. Losování provede volební komise, která zajišťuje volby
do studentské komory AS FS.

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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(4)

Členy studentské komory AS FS se stávají ti kandidáti, kteří se umístili co do počtu získaných
hlasů na prvním až osmém místě. Kandidáti na dalších místech se stávají náhradníky
do studentské komory AS FS.

(5)

Post náhradníka zaniká odstoupením náhradníka, a to na základě písemného podání
předsedovi AS FS bez zbytečného odkladu.
Článek 7
Volby členů AS VŠB-TUO
Členy AS VŠB-TUO se stávají první tři zvolení kandidáti z akademické komory a první dva
zvolení kandidáti ze studentské komory AS FS podle výsledného pořadí zvolených kandidátů.
Další zvolení kandidáti podle výsledného pořadí zvolených kandidátů se stávají náhradníky
AS VŠB-TUO.
Článek 8
Volby předsednictva AS FS

(1)

Po volbách do AS FS proběhne zasedání nově zvoleného AS FS společně s předsednictvem
odstupujícího AS FS. Na tomto zasedání volí členové nově zvoleného AS FS ze svých řad
předsednictvo AS FS, to je předsedu – akademického pracovníka, dva místopředsedy
(akademického pracovníka a studenta) a tajemníka. Volby předsedy a místopředsedů jsou
tajné za účasti více než dvou třetin všech členů, tj. minimálně 16 členů nově zvoleného
AS FS.

(2)

Volbu nového předsednictva řídí odstupující předsednictvo AS FS, které zajistí sestavení
volební komise z členů nově zvoleného AS FS. Ke schválení komise je třeba nadpoloviční
většiny hlasů přítomných členů nového AS FS.

(3)

Předsedu AS FS, který musí být z akademické komory, navrhují a volí všichni členové obou
komor nového AS FS, prvního místopředsedu, z akademické komory, navrhují a volí členové
nové akademické komory, druhého místopředsedu, ze studentské komory, navrhují a volí
členové nové studentské komory. Druhý místopředseda je zároveň předsedou studentské
komory AS FS. Předseda je zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů
AS FS, místopředsedové jsou zvoleni, pokud získají nadpoloviční většinu hlasů všech členů
v příslušné komoře, za niž jsou voleni. Jestliže předseda nebo místopředsedové nejsou zvoleni
v prvním kole, postupuje se podle čl. 8 odst. 5.

(4)

Tajemníka AS FS volí všichni členové nově zvoleného AS FS, tj. členové akademické
i studentské komory. Tajemník je zvolen, obdrží-li nadpoloviční většinu hlasů přítomných
členů. Jestliže není tajemník zvolen v prvním kole, postupuje se podle čl. 8 odst. 5.

(5)

Nezískají-li kandidáti v prvním kole uvedenou nadpoloviční většinu hlasů, volby pokračují
druhým kolem. Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě
rovnosti hlasů (jsou-li více než dva postupující kandidáti) následuje užší volba mezi kandidáty
s rovným počtem hlasů. Pokud ani užší volba nevede k rozhodnutí, určí kandidáta
postupujícího do druhého kola los. Pokud získají postoupivší kandidáti ve druhém kole stejný
počet hlasů, nastupuje dohodovací řízení s opakováním volby. Pokud ani opakovaná volba
nevede k rozhodnutí, určí předsedu, místopředsedy nebo tajemníka los z kandidátů
postoupivších do druhého kola opakované volby.

(6)

Předseda AS FS, oba místopředsedové AS FS a tajemník AS FS tvoří předsednictvo AS FS,
které připravuje podklady pro jednání AS FS.

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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Článek 9
Zánik členství v AS FS
(1)

Členství v AS FS zaniká:
a) uplynutím funkčního období AS FS nebo jeho ukončením (viz odst. 3 tohoto článku),
b) odstoupením člena, a to na základě písemného podání předsedovi AS FS,
c) ukončením pracovněprávního vztahu nebo ukončením či přerušením studia na FS,
d) jmenováním do funkcí, uvedených v zákoně.

(2)

Ustanovení písmene c) se nevztahuje na studenta, který v průběhu svého funkčního období
v AS FS řádně ukončil studium a podal přihlášku do jiného bezprostředně navazujícího
studijního programu uskutečňovaného FS. Ustanovení písmene c) se rovněž nevztahuje
na studenta, který byl nově zvolen do AS FS, pro nadcházející funkční období. V nezbytně
nutném přechodném období do zápisu student v AS FS nehlasuje.

(3)

Funkční období všech členů AS FS skončí, jestliže AS FS po dobu šesti měsíců nekoná podle
§ 27 zákona. Děkan FS nejpozději do 30 dnů podle § 26 odst. 3 zákona vyhlásí nové volby.
Článek 10
Zánik členství v předsednictvu AS FS

(1)

Členství v předsednictvu AS FS zaniká:
a) zánikem členství v AS FS (viz čl. 9),
b) odstoupením člena, a to na základě písemného podání předsedovi AS FS,
c) odvoláním členy AS FS (viz odst. 2 až 5 tohoto článku).

(2)

Tajné hlasování o důvěře členovi předsednictva AS FS se uskuteční, jestliže o to požádá
nejméně deset členů AS FS. V případě hlasování o důvěře druhému místopředsedovi postačí
i pět členů studentské komory AS FS.

(3)

O odvolání předsedy a tajemníka AS FS hlasují tajně všichni členové AS FS, o odvolání
místopředsedů členové příslušné akademické a studentské komory AS FS.

(4)

Odvolání předsedy a tajemníka je platné, když pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech
členů AS FS (tj. minimálně 12 členů). Odvolání místopředsedy je platné, když pro odvolání
hlasuje nadpoloviční většina všech členů příslušné komory AS FS.

(5)

Dojde-li v předsednictvu AS FS během funkčního období k zániku členství některého z jeho
členů podle odst. 1 tohoto článku, uskuteční se na nejbližším jednání AS FS volba v souladu
s čl. 8.
Článek 11
Nové a doplňovací volby do AS FS

(1)

Nové volby vyhlašuje děkan na základě čl. 9 odst. 3.

(2)

Není-li dostatečný počet náhradníků do některé z komor AS FS, vyhlásí AS FS doplňovací
volby do příslušné komory AS FS. Doplňovací volby se vyhlašují na základě rozhodnutí
nadpoloviční většiny všech členů AS FS (tj. minimálně 12 členů).

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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(3)

Pro přípravu kandidátky doplňovacích voleb do AS FS a pro volbu členů volební komise platí
stejná pravidla jako pro řádné volby.

(4)

Pro doplňovací volby neplatí omezení počtu kandidátů, kterým volič dává hlas (viz čl. 5 odst.
2 a čl. 6 odst. 2).

(5)

Náhradníci zvolení v doplňovacích volbách doplňují AS FS, případně AS VŠB-TUO,
podle pořadí zvolených kandidátů až po vyčerpání náhradníků vzešlých z předchozích voleb.

(6)

Volby do AS FS uskutečněné na FS z jakýchkoliv důvodů v průběhu funkčního období
AS VŠB-TUO jsou pokládané za volby doplňkové a funkční období nově zvolených členů
AS FS je příslušně zkráceno.
Článek 12
Závěrečná ustanovení

(1)

Návrh tohoto Volebního řádu AS FS byl projednán a schválen AS FS dne 6. března 2018.

(2)

Tento Volební řád AS FS byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO a nabyl platnosti
a účinnosti dne 21. května 2018.

(3)

Zrušuje se Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO ze dne
26. října 2009 ve znění pozdějších změn.

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., v. r.
děkan FS

Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
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