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Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Akademický senát Vysokého učení technického v Brně v souladu s § 9 odst. 1 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, na návrh Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení
technického v Brně, schválil dne 30. 6. 2017 tento Volební řád Akademického senátu Fakulty stavební
Vysokého učení technického v Brně.

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
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(3)

(4)

(5)

Článek 1
Předmět úpravy
Volební řád Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně
(dále jen „Volební řád AS“) upravuje:
- organizační strukturu Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení
technického v Brně (dále jen „AS“),
- způsob volby členů AS,
- způsob volby a odvolání předsedy a místopředsedů AS,
- doplňování AS během jeho funkčního období,
- způsob volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty stavební Vysokého učení
technického v Brně (dále jen „děkan“),
- řízení o návrhu na odvolání děkana.
Základní ustanovení zakotvující fungování AS jsou obsažena v zákoně č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
v platném znění, (dále jen „Zákon“), ve Statutu Vysokého učení technického v Brně (dále
jen „VUT“) a ve Statutu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen
„fakulty“).
Funkční období AS je tříleté1 a začíná dnem ustavujícího zasedání AS (dále jen
„zasedání“). Funkční období všech členů AS skončí, jestliže AS po dobu šesti měsíců
nekoná podle § 27 Zákona2. Počet členů AS upravuje Statut fakulty3.
Členství v AS je neslučitelné s funkcí rektora VUT, prorektora VUT, kvestora VUT,
děkana fakulty, proděkana fakulty, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu4.
Dále není možný současný výkon funkce tajemníka AS a člena AS.
Problematika pravidel pro jednání AS a jeho orgánů a zásady komunikace AS
s akademickou obcí fakulty jsou upraveny v Jednacím řádu AS5.

§ 26 odst. 3 Zákona a čl. 34 odst. 1 Statutu fakulty.
§ 26 odst. 3 Zákona.
3
Čl. 34 odst. 1 Statutu fakulty.
4
§ 26 odst. 3 Zákona a čl. 34 odst. 2 Statutu fakulty.
5
§ 33 odst. 2 písm. c) Zákona a čl. 46 odst. 1 písm. c) Statutu fakulty.
1
2
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ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
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Článek 2
Struktura a orgány Akademického senátu fakulty
AS je dvoukomorový orgán6:
a) jednu komoru AS (dále jen „komora“) tvoří akademičtí pracovníci – Komora
akademických pracovníků (dále jen „KAP“),
b) druhou komoru tvoří studenti – Studentská komora (dále jen „SKAS“).
KAP je reprezentantem zájmů a vůle akademických pracovníků fakulty, SKAS je
reprezentantem zájmů a vůle studentů fakulty, a to jak dovnitř fakulty, tak i navenek.
Orgány AS jsou:
a) předseda AS,
b) předseda KAP, který je současně místopředsedou AS,
c) předseda SKAS, který je současně místopředsedou AS,
d) komise AS (dále jen „komise“).
KAP a SKAS jsou oprávněny zřizovat funkce maximálně dvou místopředsedů komory.
Místopředsedu komory jmenuje a odvolává předseda komory.
Orgány AS jsou za výkon své funkce odpovědny AS.
Článek 3
Členové a náhradníci Akademického senátu fakulty
AS je složen z členů, kteří jsou voleni.
Zvolený člen AS se svého členství může vzdát před ustavujícím zasedáním písemným
sdělením s vlastnoručním podpisem, adresovaným předsedovi volební komise fakulty
(dále jen „VK“). Členství v nově zvoleném AS bude nabídnuto prvnímu z náhradníků
podle čl. 14 odst. 4. Zvolený člen, který se vzdal svého členství v AS, se nestává
náhradníkem AS.
Člen AS se aktivně účastní zasedání a podílí se na jeho usneseních. Případnou neúčast
na jednotlivém zasedání je člen AS povinen předem omluvit s udáním důvodu. Omluvy
eviduje tajemník AS.
Podmínky zániku členství v AS upravuje čl. 34 odst. 4 Statutu fakulty.
Pokud se člen AS závažným způsobem zpronevěří slibu, případně spáchá úmyslný trestný
čin, AS jej vyzve, aby ukončil své členství v AS. Totéž může AS učinit i v případě, že člen
AS hrubě a opakovaně porušuje své povinnosti, např. neomluvenou nebo dlouhodobou
neúčastí na zasedáních.
V případě existence překážky členství v AS podle čl. 1 odst. 4 je kandidát zvolený
za člena AS přeřazen na seznam náhradníků AS na místo podle počtu hlasů získaných
ve volbách. Členství v AS bude nabídnuto prvnímu z možných náhradníků podle čl. 14
odst. 4. Tohoto postupu se použije i v případě, kdy ke vzniku překážky členství v AS
dojde během řádného funkčního období AS. V případě, že již všichni náhradníci mají
výše uvedenou překážku, dojde k vyhlášení doplňovací volby podle čl. 7.
Členové AS mají zvolené náhradníky (viz čl. 14 odst. 4) pro případ, že by jejich členství
v průběhu funkčního období zaniklo. Kdo je náhradníkem, určuje tento Volební řád AS.

Čl. 34 odst. 1 Statutu fakulty.
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Náhradníky povolává předseda AS. Povolaný náhradník je oprávněn nástup do funkce
písemně odmítnout.
Před povoláním náhradníka může postavení náhradníka zaniknout:
a) vzdáním se postavení náhradníka, které se v písemné podobě oznamuje předsedovi,
b) dnem zániku členství v části akademické obce fakulty, kterou byl člen zvolen,
c) úmrtím.

Článek 4
Předseda, místopředsedové a místopředsedové komor Akademického senátu fakulty
(1) Předseda AS zejména:
a) připravuje a řídí zasedání,
b) podepisuje:
- zápisy ze zasedání,
- vnitřní předpisy fakulty schválené AS a AS VUT,
- vnitřní normy fakulty schválené v AS,
- ostatní dokumenty a listiny vydané AS,
c) reprezentuje AS navenek a prezentuje zde jeho usnesení,
d) řídí činnost tajemníka AS,
e) koordinuje práci komisí,
f) koordinuje součinnost AS s ostatními orgány fakulty a jejími součástmi.
(2) Předseda KAP zejména:
a) zastupuje předsedu AS v jeho nepřítomnosti,
b) připravuje, svolává a řídí zasedání KAP,
c) prezentuje usnesení KAP na zasedáních a směrem k ostatním orgánům AS,
d) spolupodepisuje zápisy ze zasedání,
e) reprezentuje KAP navenek.
(3) Předseda SKAS zejména:
a) zastupuje předsedu AS v jeho nepřítomnosti, pokud je nepřítomen i předseda KAP,
b) připravuje, svolává a řídí zasedání SKAS,
c) prezentuje usnesení SKAS na zasedáních a směrem k ostatním orgánům AS,
d) spolupodepisuje zápisy ze zasedání,
e) reprezentuje SKAS navenek.
(4) Úkoly a rozsah pravomocí místopředsedů komory při zastupování předsedy komory určí
vždy komora, která tyto funkce zřizuje.
(5) Předseda AS, místopředsedové AS a místopředsedové komor jsou voleni a odvoláváni
v souladu s tímto Volebním řádem AS.
(6) Funkce předsedy AS, místopředsedy AS a místopředsedy komory také může zaniknout:
a) vzdáním se funkce, které v písemné podobě oznamuje:
- předseda místopředsedům AS, přičemž nejsou-li ustaveni či obsazeni, je
adresátem oznámení děkan,
- místopředseda předsedovi AS, přičemž není-li ustaven či obsazen, je adresátem
oznámení děkan,
- místopředseda komory předsedovi komory.
b) úmrtím.
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Článek 5
Komise a poradní sbory komor Akademického senátu fakulty
Komise jsou poradní orgány AS.
AS zřizuje:
a) stálé komise, a to ekonomickou, legislativní, pedagogickou, personální a pro tvůrčí
činnost,
b) další stálé nebo dočasné komise podle potřeby.
KAP a SKAS mohou zřizovat další stálé nebo dočasné komise komor podle potřeby.
Stálé komise zřídí AS nejpozději do 30 dnů po svém ustavení. Další komise zřizuje AS
operativně, přičemž vždy určí:
a) zaměření a cíle činnosti této komise,
b) dobu jejího trvání.
Předsedy, místopředsedy a členy komisí jmenuje a odvolává AS z řad svých členů.
KAP a SKAS mohou zřídit své poradní sbory, přičemž vždy určí:
a) zaměření a cíle tohoto poradního sboru,
b) dobu jeho trvání.
Členy poradního sboru jmenuje ta komora, která jej zřizuje. Členem poradního sboru
mohou být i osoby, které nejsou členy AS.
Článek 6
Tajemník Akademického senátu fakulty
Tajemník AS vykonává organizační a administrativní úkony související s činností AS,
zejména spravuje archív AS, jehož veřejně přístupné dokumenty poskytuje k nahlédnutí
nebo k pořízení kopií členům akademické obce fakulty, a pečuje o aktuálnost a úplnost
informací o činnosti AS v informačním systému fakulty.
Tajemníka AS jmenuje a odvolává po dohodě s předsedou AS děkan ze zaměstnanců,
kteří vykonávají svoji činnost na děkanátu fakulty. Funkce tajemníka AS je nezávislá
na funkčním období AS. Děkan dbá, aby jmenováním či odvoláním tajemníka AS nebyla
narušena činnost AS.
Tajemník AS je řízen předsedou AS.
ČÁST TŘETÍ
VOLBA ČLENŮ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

(1)

(2)

7

Článek 7
Druhy voleb a jejich vyhlášení
Při volbě členů AS se rozlišují:
a) řádné volby, v případě, kdy členům AS uplynulo funkční období v souladu s § 26
odst. 3 Zákona, v jejichž rámci dochází rovněž k volbě náhradníků postupem podle
tohoto Volebního řádu AS,
b) doplňovací volby, v případě, kdy členům AS zaniklo členství z důvodů specifikovaných v případech podle čl. 34 odst. 4 a odst. 5 Statutu fakulty a zároveň jejich místo
nemůže být obsazeno náhradníkem.
Řádné volby členů AS vyhlásí předseda AS nejpozději 45 dnů před uplynutím funkčního
období AS. Pokud tak předseda AS neučiní, vyhlásí volby děkan, případně jeho statutární
zástupce, není-li děkan jmenován.
Jestliže AS po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 Zákona, děkan, případně jeho statutární zástupce, není-li děkan jmenován, nejpozději do 30 dnů vyhlásí volby7.

§ 26 odst. 3 Zákona.
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Doplňovací volby do AS vyhlásí předseda AS nejpozději 30 dnů po zániku členství člena
AS. Dále platí:
a) předseda AS před vyhlášením voleb ověřil, že na místo člena, jemuž zaniklo členství,
nemůže nastoupit náhradník,
b) volby se řídí přiměřeně podle Volebního řádu AS.
Doplňovací volby může předseda AS vyhlásit současně do obou komor nebo jen
samostatně do KAP či do SKAS.
Článek 8
Volební obvody fakulty
Pro volby do AS se v akademické obci fakulty zřizují dva volební obvody:
- první volební obvod tvoří akademičtí pracovníci
- a druhý volební obvod tvoří studenti.
Je-li student fakulty současně akademickým pracovníkem fakulty, zařazuje se pro účely
voleb do AS:
a) do volebního obvodu akademických pracovníků, dosahuje-li součet jeho sjednané
pracovní doby na fakultě nejméně 20 hodin týdně,
b) do volebního obvodu studentů v ostatních případech.
Je-li student fakulty současně akademickým pracovníkem fakulty, může požádat
nejpozději 5 dnů před konáním voleb předsedu VK o zařazení do jiného volebního
obvodu, než stanoví odst. 2 tohoto článku. O takové žádosti rozhodne neprodleně VK.
Volby probíhají ve volebních obvodech nezávisle. Všichni voliči příslušní k určitému
volebnímu obvodu volí z jedné kandidátní listiny.
Článek 9
Volební komise fakulty
Volby řídí VK, která má lichý počet členů. Ve VK:
- alespoň jeden člen není členem AS,
- alespoň jeden člen je akademickým pracovníkem fakulty
- a alespoň jeden člen je studentem fakulty.
Mandát VK trvá kontinuálně do následujících řádných voleb. Jakmile jsou vyhlášeny
nové řádné volby, mandát VK zaniká a sestavuje se nová VK. VK řídí rovněž doplňovací
volby.
V každém z volebních obvodů řídí volby obvodní volební komise (dále jen „OVK“):
- OVK v prvním obvodu tvoří akademičtí pracovníci fakulty a jeden student fakulty,
- OVK ve druhém obvodu tvoří studenti fakulty a jeden akademický pracovník fakulty.
Každá OVK má lichý počet členů, z nichž alespoň jeden není členem AS.
Pro doplňovací volby do jedné z komor se zřizuje jen OVK pro příslušný obvod v souladu
s pravidly z odst. 3.
VK a OVK přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
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Článek 10
Harmonogram voleb a organizační pokyny
Předseda AS, příp. děkan (nebo statutární zástupce děkana, pokud děkan není zvolen) vydává
při vyhlášení voleb jejich časový harmonogram a organizační pokyny, které musí být
zveřejněny nejpozději 30 dnů před konáním voleb a které obsahují zejména:
a) odkaz na aktuální znění tohoto Volebního řádu AS v elektronické podobě,
b) termíny, které jsou pro organizaci voleb zásadní, zejména:
- termín zveřejnění obsazení volebních komisí, jejich struktury a vymezení jejich
kompetencí,
- termín předání seznamů voličů předsedům OVK (viz čl. 11),
- termín zveřejnění kandidátních listin a závazná pravidla pro jejich přípravu
(čl. 12),
- termín zveřejnění volebních prohlášení,
- termíny a místa konání voleb, způsob hlasování (čl. 13 odst. 1) a uchování
výsledku hlasování až do ukončení voleb,
- termín předání protokolů o volbách OVK,
- termín zveřejnění výsledků voleb,
c) termín ustavujícího zasedání.

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
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(3)

Článek 11
Seznamy voličů
Seznamy voličů podle stavu platného ke dni předepsanému v organizačních pokynech
(čl. 10) pro jednotlivé volební obvody sestavuje Centrum informačních technologií (dále
jen „CIT“) 20. den před prvním dnem konání voleb (dále jen „den sestavení“). Pokud den
sestavení připadne na víkend či státní svátek, sestavuje CIT seznamy voličů v nejbližší
pracovní den, který předchází dni sestavení.
Seznamy voličů vyhotovuje CIT v souladu s čl. 8 odst. 1 až 4. V případě nejednoznačnosti
podle čl. 8 odst. 2, CIT takovou nejednoznačnost v seznamu voličů vyznačí.
Seznamy voličů předá děkan v elektronické formě VK nejpozději 15 dní před konáním
voleb.
V případech, kdy nelze jednoznačně určit zařazení voličů do volebních obvodů, rozhodne
VK podle čl. 8 odst. 2. Takto upravené seznamy akademických pracovníků a studentů
poskytne nejpozději 10 dnů před konáním voleb OVK.
Rozhoduje-li volební komise fakulty podle čl. 8 odst. 3 o žádostech voličů o zařazení do
jiného volebního obvodu, zašle aktualizované výsledné seznamy voličů neprodleně
volebním komisím součástí.
Článek 12
Kandidátní listiny
Kandidovat může kterýkoli člen akademické obce fakulty podle stavu platného v den
předepsaný v organizačních pokynech (čl. 10).
Člen akademické obce fakulty je oprávněn kandidovat pouze v jednom volebním obvodu.
Sestavení kandidátních listin organizuje VK podle organizačních pokynů tak, aby byla
zajištěna včasná a úplná informovanost všech voličů o postupu sestavování kandidátních
listin. Pro volby do každé komory se připraví samostatná kandidátní listina.
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Volby jsou dvoukolové. Kandidátní listina pro první kolo voleb obsahuje jména všech
akademických pracovníků a studentů fakulty. Sestavení kandidátní listiny pro druhé kolo
voleb se provede na základě výsledků prvního kola voleb podle čl. 13 odst. 6.
Na kandidátní listiny pro druhé kolo voleb jsou zařazeni kandidáti, kteří se svým
zařazením souhlasí, podle pořadí v prvním kole tak, aby jejich počet nepřesáhl
dvojnásobek počtu členů příslušné komory s výjimkou situace podle odst. 6. V případě
stejného počtu hlasů pro dva nebo více kandidátů v prvním kole jsou tito kandidáti
seřazeni podle abecedy.
Pokud se na posledním zařaditelném místě podle odst. 5 a následujících místech
vyskytuje více kandidátů se stejným počtem hlasů, kteří se svým zařazením souhlasí, jsou
na kandidátní listinu zařazeni všichni tito kandidáti.
Každý člen akademické obce uvedený na kandidátní listině pro druhé kolo voleb má
právo vydat volební prohlášení. Příslušná OVK zajistí, aby se s takovým prohlášením
mohl seznámit každý volič.
Kandidátní listiny v konečném znění pro druhé kolo voleb musí být zveřejněny nejpozději
7 dnů před dnem konání voleb na internetových stránkách fakulty.
Článek 13
Průběh voleb
Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Každý volič hlasuje samostatně a osobně,
zastoupení není přípustné. Způsob hlasování (prezenčně nebo elektronicky) stanoví
organizační pokyny.
Volba probíhá:
- buď prezenčně pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou seřazeni jednotliví kandidáti
daného volebního obvodu v abecedním pořadí s uvedením jména, příjmení, titulů
a s přiřazeným pořadovým číslem,
- nebo pomocí elektronické aplikace s údaji o jednotlivých kandidátech daného
volebního obvodu (jméno, příjmení, tituly a pořadové číslo).
Volič na hlasovacím lístku nebo v elektronické aplikaci označí jím voleného kandidáta či
kandidáty tak, aby bylo jednoznačné, kterému z kandidátů dává svůj hlas.
Každý volič může v prvním i ve druhém kole voleb odevzdat svůj hlas nejvýše takovému
počtu kandidátů, kolik je za volební obvod voleno členů AS. Tento počet je určen čl. 34
odst. 1 Statutu fakulty. Pouze u doplňovacích voleb je omezen organizačními pokyny.
Způsob platné úpravy hlasovacího lístku voličem stanoví organizační pokyny.
Po skončení hlasování v prvním i ve druhém kole voleb každá OVK:
a) sečte počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků,
b) sečte platné hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty,
c) sestaví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a v případě rovnosti hlasů
stanoví pořadí těchto kandidátů předseda OVK losem.
Po skončení hlasování v prvním kole voleb každá OVK sestaví kandidátní listiny pro
druhé kolo voleb.
Po skončení hlasování ve druhém kole voleb každá OVK zpracuje protokol o volbách
obsahující zejména:
- označení volebního obvodu,
- datum a místo konání voleb,
- počet oprávněných voličů,
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(3)

(4)

(5)

počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků,
seznam kandidátů v pořadí podle písmene c) s uvedením počtu získaných hlasů,
jména, příjmení, tituly a podpisy předsedy a členů VK.

Článek 14
Výsledky voleb
OVK předají protokoly o volbách VK nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení hlasování
v příslušném volebním obvodu.
Platnost voleb do každé z komor se posuzuje samostatně. Volby jsou platné, pokud byly
odevzdány platné hlasy alespoň tolika členům příslušné komory, kolik je do této komory
voleno členů podle čl. 34 odst. 1 Statutu fakulty.
Jsou-li volby platné, jsou za členy AS zvoleni kandidáti (případně jen do té z komor, ve
které jsou volby platné) v pořadí uvedeném v protokolu o volbách (čl. 13 odst. 5 písm. c)
v počtu podle čl. 34 odst. 1 Statutu fakulty. Vyjma situace podle čl. 3 odst. 6.
Ostatní kandidáti, kteří získali alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných
poslednímu kandidátovi zvolenému do příslušné komory, se stávají náhradníky příslušné
komory v pořadí uvedeném v protokolu o volbách (čl. 13 odst. 5 písm. c) s přihlédnutím
k čl. 3 odst. 6.
VK v součinnosti s oběma OVK následně bez zbytečného odkladu vyvěsí výsledky voleb
na úřední desce fakulty a vypracuje souhrnnou zprávu o výsledku voleb do AS8.

Článek 15
Nový člen
Nový člen AS na prvním zasedání, kterého se zúčastní, složí slib člena AS (ve znění podle
Statutu fakulty) a obdrží osvědčení o členství v AS.
ČÁST ČTVRTÁ
VOLBA A ODVOLÁNÍ PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY

(1)
(2)

(1)

(2)

8

Článek 16
Základní ustanovení
Předseda a místopředsedové AS jsou voleni na ustavujícím zasedání nebo na řádném
zasedání v případě uvolnění těchto funkcí v průběhu funkčního období AS.
V případě volby mimo ustavující zasedání musí být zařazení volby na program jednání
schváleno AS na zasedání předcházejícím tomu, na kterém proběhne volba. Pokud AS
dvakrát neschválí zařazení volby na příští zasedání, rozhodne o zařazení volby
na program jednání děkan.
Článek 17
Volební komise
Volbu předsedy i místopředsedů AS řídí:
a) VK na ustavujícím zasedání, nebo
b) zvláštní volební komise pro tento účel ustavená z členů AS na řádném zasedání. Tato
volební komise má v takovém případě tři členy, jejím předsedou je nejstarší z jejích
členů. Členy této volební komise jmenuje a odvolává AS.
Volební komise podle tohoto článku přijímají rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů
všech svých členů.

Čl. 2 odst. 3 písm. b) Jednacího řádu AS.
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Článek 18
Průběh voleb
Volby jsou přímé, s tajným hlasováním předem připravenými hlasovacími lístky. Každý
volič hlasuje samostatně a osobně, zastoupení není přípustné.
Volby mohou být vícekolové, přičemž všechna kola se uskuteční na témže zasedání.
Článek 19
Dohodovací řízení při volbě předsedy Akademického senátu fakulty
Dohodovací řízení při volbě předsedy AS je rozprava členů AS o kandidátech, v níž se
vzájemně seznámí se svými stanovisky a argumenty.
Dohodovací řízení probíhá formou neveřejného pracovního jednání členů AS, které je
specifikováno v Jednacím řádu AS9.
K dohodovacímu řízení se přistupuje vždy, pokud tak stanoví tento Volební řád AS;
k případnému usnesení AS o konání či nekonání dohodovacího řízení se nepřihlíží.
Článek 20
Volba předsedy Akademického senátu fakulty
Právo být volen do funkce předsedy AS má každý člen AS.
Právo volit předsedu AS má každý člen AS přítomný na ustavujícím zasedání nebo na
řádném zasedání, na kterém probíhá volba.
Na hlasovací lístek pro první kolo volby jsou zapsáni v abecedním pořadí všichni členové
AS (odst. 1). V prvním kole volič (odst. 2) označí na hlasovacím lístku zakroužkováním
pořadové číslo jednoho jím voleného kandidáta.
Předsedou je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční
většiny všech členů AS a s přijetím funkce souhlasí.
Není-li v prvním kole předseda zvolen, pokračuje volba druhým kolem, pro které se
sestaví kandidátní listina takto:
- nejprve se sestaví pořadí kandidátů podle počtu hlasů, které obdrželi v prvním kole,
- poté se vyškrtnou kandidáti, kteří s přijetím funkce v případě svého zvolení nesouhlasí,
- a z tohoto seznamu se na kandidátní listinu druhého kola zapíší kandidáti v pořadí
od prvního v takovém počtu, aby součet hlasů odevzdaných jim v prvním kole právě
přesáhl polovinu počtu všech voličů. Pokud se na posledním zařaditelném místě
podle předchozí věty a následujících místech vyskytuje více kandidátů se stejným
počtem hlasů odevzdaných jim v prvním kole, zapíší se na kandidátní listinu druhého
kola všichni tito kandidáti.
Volbu v druhém kole provede volič hlasovacím lístkem, do kterého vepíše jméno jím
voleného kandidáta z kandidátní listiny pro druhé kolo.
Předsedou je v druhém kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční
většiny všech členů AS. Není-li ani v druhém kole předseda zvolen, pokračuje volba
třetím kolem, a to z kandidátů, kteří se ve druhém kole umístili podle počtu jim
odevzdaných platných hlasů na prvních dvou místech. Je-li před třetím kolem kandidátní
listina stejná jako před druhým kolem, proběhne nejprve dohodovací řízení (čl. 19).
Třetí kolo volby probíhá odděleně po komorách. Volbu provede volič hlasovacím
lístkem, do kterého vepíše jméno jím voleného kandidáta.

Čl. 4 odst. 7 Jednacího řádu AS.
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Předsedou je v třetím kole zvolen kandidát, který obdrží největší počet platných hlasů.
V případě rovnosti hlasů se rozhodne o vítězi losem.
(10) Před hlasováním ve druhém a třetím kole i před případným losováním po třetím kole
volby může kandidát odstoupit.
(11) Předseda volební komise zajistí archivaci použitých hlasovacích lístků u tajemníka AS.
Hlasovací lístky budou archivovány po dobu stanovenou Skartačním plánem VUT.
(12) O průběhu a výsledku volby vypracuje volební komise protokol.
Článek 21
Volba místopředsedy Akademického senátu fakulty – předsedy KAP
(1) Právo být volen do funkce předsedy KAP, jenž je současně místopředsedou AS, má každý
člen KAP.
(2) Právo volit předsedu KAP má každý člen KAP přítomný na ustavujícím zasedání nebo
na řádném či mimořádném zasedání, na kterém probíhá volba.
(3) Pro volbu předsedy KAP platí přiměřeně ustanovení čl. 20 odst. 3 až 12, přičemž volí
pouze členové KAP. Na hlasovací lístek pro první kolo volby jsou v tomto případě
zapsáni v abecedním pořadí všichni členové KAP.
Článek 22
Volba místopředsedy Akademického senátu fakulty – předsedy SKAS
(1) Právo být volen do funkce předsedy SKAS, jenž je současně místopředsedou AS, má
každý člen SKAS.
(2) Právo volit předsedu SKAS má každý člen SK přítomný na ustavujícím zasedání nebo na
řádném či mimořádném zasedání, na kterém probíhá volba.
(3) Pro volbu předsedy SKAS platí přiměřeně ustanovení čl. 20 odst. 3 až 12, přičemž volí
pouze členové SKAS. Na hlasovací lístek pro první kolo volby jsou v tomto případě
zapsáni v abecedním pořadí všichni členové SKAS.
Článek 23
Průběžné výsledky voleb a výsledky voleb
(1) Volební komise provádí vyhodnocení jednotlivých kol voleb předsedy a místopředsedů
AS tak, aby jejich výsledky mohli sledovat všichni přítomní členové AS.
(2) Tajemník AS bez zbytečného odkladu vyvěsí výsledky voleb na úřední desce fakulty.
Článek 24
Odvolání předsedy a místopředsedů Akademického senátu fakulty
(1) AS je oprávněn odvolat předsedu AS. Návrh na odvolání předsedy AS je přijat, jestliže
se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS. Návrh na odvolání předsedy
AS může podat kterýkoli ze členů AS.
(2) KAP je oprávněna odvolat místopředsedu AS, který je předsedou KAP. Návrh na
odvolání místopředsedy AS je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina
všech členů KAP. Návrh na odvolání místopředsedy AS může podat kterýkoli ze členů
KAP. Návrh se zařazuje na program nejbližšího zasedání.
(3) SKAS je oprávněna odvolat místopředsedu AS, který je předsedou SKAS. Návrh na
odvolání místopředsedy AS je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina
všech členů. Návrh na odvolání místopředsedy AS může podat kterýkoli ze členů SKAS.
Návrh se zařazuje na program nejbližšího zasedání.
(4) Návrh na odvolání předsedy nebo místopředsedy AS se podává k rukám tajemníka AS,
který jej bezodkladně oznamuje všem členům AS.
(9)
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V případě, že je návrh na odvolání předsedy nebo místopředsedů AS podán přímo na
zahájeném zasedání, smí o něm být rozhodnuto na zasedání nejblíže následujícím.
Hlasování AS či komory podle tohoto článku je vždy tajné.
Po odvolání předsedy nebo místopředsedy AS přistoupí AS k volbě předsedy nebo
místopředsedy AS postupem podle čl. 20 a následujících tohoto Volebního řádu AS.
Volba musí proběhnout na stejném zasedání, na kterém došlo k odvolání předsedy nebo
místopředsedy AS.
ČÁST PÁTÁ
VOLBA KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM

Článek 25
Základní ustanovení
Volbu kandidáta na jmenování děkanem vyhlašuje AS nejpozději 4 měsíce před uplynutím
funkčního období stávajícího děkana. Současně AS vydává pokyny a termíny pro její přípravu.
Článek 26
Volební komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem
(1) Přípravu volby zajišťuje a průběh volby řídí ustavená volební komise pro volbu kandidáta
na jmenování děkanem (dále jen „VKD“), která má minimálně 9 členů.
(2) Předsedu a členy VKD jmenuje a odvolává AS z řad členů akademické obce fakulty tak,
aby alespoň jeden člen VKD nebyl členem AS.
(3) VKD se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
Článek 27
Kandidáti
(1) Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podávat všichni členové akademické
obce fakulty.
(2) Návrhy podá každý navrhovatel písemně VKD. Návrhy musejí obsahovat jméno a
příjmení včetně titulů, datum narození a pracoviště navrhovaného kandidáta, písemný
souhlas navrženého s kandidaturou a jméno a podpis navrhovatele.
(3) Z obdržených návrhů vyhovujících náležitostem podle odst. 1 a 2 sestaví VKD kandidátní
listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí, kterou i s návrhy podle
odst. 2 v určeném termínu předá předsedovi AS.
(4) AS svolá shromáždění akademické obce fakulty, na kterém všichni kandidáti uvedení na
kandidátní listině seznámí přítomné se svým volebním programem a zodpoví dotazy
přítomných členů akademické obce fakulty.
Článek 28
Volba
(1) Členové AS volí kandidáta na jmenování děkanem tajným hlasováním10 na svém
zasedání. Přizvanými účastníky tohoto zasedání jsou dosavadní děkan a všichni kandidáti
podle čl. 27 odst. 2. Kandidátům na jmenování děkanem umožní AS krátké vystoupení.
(2) Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, které obsahují jména všech kandidátů
v abecedním pořadí s přiřazenými pořadovými čísly. Úpravu hlasovacích lístků provede
volič v prostoru k tomu vyhrazeném. Volič zakroužkováním označí pořadové číslo
jednoho jím voleného kandidáta. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné.
(3) Volba může být vícekolová, přičemž všechna kola se uskuteční na tomtéž zasedání.
(4) Kandidát může před kterýmkoliv kolem volby odstoupit od své kandidatury.
10

§ 27 odst. 4 Zákona.
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Článek 29
Dohodovací řízení při volbě kandidáta na jmenování děkanem
Dohodovací řízení při volbě kandidáta na jmenování děkanem je rozprava členů AS
o kandidátech na jmenování děkanem, v níž se vzájemně seznámí se svými stanovisky
a argumenty.
Dohodovací řízení probíhá formou neveřejného pracovního jednání členů AS, které je
specifikováno v Jednacím řádu AS11.
K dohodovacímu řízení se přistupuje vždy, pokud tak stanoví tento Volební řád AS;
k případnému usnesení AS o konání či nekonání dohodovacího řízení se nepřihlíží.
Článek 30
Postup při volbě ze tří nebo více kandidátů
Kandidát je zvolen, získá-li platné hlasy od nadpoloviční většiny12 všech členů AS.
Není-li zvolen žádný z kandidátů, sestaví VKD kandidátní listinu pro další kolo volby
tak, že z kandidátní listiny předchozího kola vyškrtne kandidáta, který získal nejmenší
počet hlasů, nebo je-li takových kandidátů víc, všechny kandidáty, kteří získali shodně
nejmenší počet hlasů.
Je-li počet kandidátů vypočtený podle odst. 2:
a) větší než 2, proběhne další kolo volby podle odst. 1 a 2 tohoto článku,
b) roven 2, proběhne další kolo volby podle čl. 31,
c) menší než 2, proběhne nejprve dohodovací řízení (čl. 29) a poté se volba opakuje
s kandidátní listinou předešlého kola podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce.
Článek 31
Postup při volbě ze dvou kandidátů
Kandidát je zvolen, získá-li platné hlasy od nadpoloviční většiny13 všech členů AS.
Není-li zvolen žádný z kandidátů, proběhne dohodovací řízení (čl. 29) a volba se opakuje
podle odst. 1 tohoto článku.
Není-li v opakované volbě zvolen žádný z kandidátů, je volba ukončena a AS vyhlásí
nové volby.
Článek 32
Postup při volbě v případě jednoho kandidáta
Tento způsob volby se uplatní v případě, že kandidátní listina obsahuje pouze jednoho
kandidáta nebo že v důsledku odstoupení ostatních zůstane před volbou jediný kandidát.
Kandidát je zvolen, získá-li platné hlasy od nadpoloviční většiny14 všech členů AS.
Není-li kandidát zvolen, je volba ukončena a AS vyhlásí nové volby.
Článek 33
Vyhlášení výsledku
VKD provádí průběžně vyhodnocení jednotlivých kol tak, aby jejich výsledky mohli
sledovat všichni přítomní členové AS.
Není-li některý z kandidátů přítomen na zasedání, seznámí jej VKD s výsledky volby po
ukončení zasedání.

Čl. 4 odst. 7 Jednacího řádu AS.
§ 27 odst. 4 Zákona.
13
§ 27 odst. 4 Zákona.
14
§ 27 odst. 4 Zákona.
11
12
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Předseda VKD zajistí neprodlené zveřejnění výsledku volby prostřednictvím
informačního systému fakulty a zajistí archivaci použitých hlasovacích lístků u tajemníka
AS.
O průběhu a výsledku volby vypracuje VKD protokol.
Návrh na jmenování děkana předkládá předseda AS rektorovi VUT nejpozději jeden
měsíc před koncem funkčního období stávajícího děkana15.
ČÁST ŠESTÁ
ŘÍZENÍ O NÁVRHU NA ODVOLÁNÍ DĚKANA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Článek 34
Řízení o návrhu na odvolání děkana
Návrh na odvolání děkana je oprávněn podat kterýkoliv člen AS. Návrh se podává
k rukám předsedy AS, který o podání návrhu bez zbytečného odkladu informuje děkana.
Návrh musí být písemný a odůvodněný a musí být opatřen vlastnoručním podpisem
osoby, která jej podává.
Předseda AS zařadí projednání návrhu do programu nejbližšího zasedání.
V úvodu jednání AS je děkan oprávněn vyjádřit se ke zdůvodnění návrhu na odvolání
a má právo požadovat od oprávněných osob bližší vysvětlení k projednávané věci.
Po ukončení rozpravy přistoupí AS k tajnému hlasování o návrhu na odvolání. Návrh na
odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS16.

Článek 35
Podání návrhu
Předseda AS podá do 15 dnů přijatý návrh na odvolání děkana rektorovi VUT, který děkana
odvolá17. Pokud tak předseda AS neučiní, podá přijatý návrh na odvolání děkana bez
zbytečného odkladu místopředseda AS.

(1)

(2)

Článek 36
Přechodné období
Funkční období děkana končí dnem, který stanoví rektor VUT ve svém rozhodnutí. Neníli den v rozhodnutí určen, zaniká výkon funkce děkana den následující po dni, kdy bylo
toto rozhodnutí doručeno AS.
Nejpozději do 15 dnů ode dne zániku výkonu funkce děkana vyhlásí AS volby podle části
páté tohoto Volebního řádu AS.
ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÉ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37
Přechodné ustanovení
Ustanovení tohoto Volebního řádu AS se vztahují na volby vyhlášené přede dnem nabytí jeho
účinnosti.

Čl. 43 odst. 4 Statutu VUT.
§ 27 odst. 4 Zákona.
17
§ 28 odst. 2 Zákona.
15
16
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(1)
(2)
(3)
(4)

Článek 38
Závěrečná ustanovení
Návrh Volebního řádu AS byl podle § 27 odst. 1 písm. b) Zákona schválen AS dne
7. 6. 2017 a postoupen ke schválení Akademickému senátu VUT.
Volební řád AS byl schválen Akademickým senátem VUT dne 30. 6. 2017.
Volební řád AS nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem
VUT.
Dnem nabytí účinnosti tohoto Volebního řádu AS se zrušuje Volební a jednací řád AS ze
dne 29. září 2009, a to v části první, části druhé, části třetí, části šesté, příloze č. 1 a č. 2.

………………………………………………………………………….………….……

…….………………………………………………………………………….………….……

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA

Ing. Petr Beneš, CSc.

děkan Fakulty stavební VUT

předseda AS Fakulty stavební VUT

…….………………………………………………………………………….………….……………

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
předseda AS VUT
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