VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
- FAKULTY STROJNÍ
Část první
Volební řád Akademického senátu
Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty strojní
§1
Základní ustanovení
1. Právo volit a být volen členem Akademického senátu Českého vysokého učení
technického v Praze - Fakulty strojní (dále jen „AS FS“) mají všichni členové akademické
obce Českého vysokého učení technického v Praze - Fakulty strojní (dále jen „FS“).
Členství v AS FS je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana
a tajemníka.
2. Volby na fakultě probíhají ve dvou volebních obvodech, z nichž jeden je tvořen
akademickými pracovníky FS a druhý studenty FS. Voliči každého z obvodů volí jen
kandidáty svého volebního obvodu do AS FS.
3. AS FS má 31 členů, z toho je 20 akademických pracovníků a 11 studentů.
4. Volby do AS FS řídí dílčí volební komise pro jednotlivé volební obvody a hlavní volební
komise, které volí AS FS z řad členů akademické obce. Hlavní volební komise je tvořena
nejméně 3 členy z řad akademických pracovníků a nejméně 3 členy z řad studentů. Každá
z dílčích volebních komisí pro jednotlivé volební obvody je tvořena nejméně třemi
zástupci příslušného volebního obvodu.
5. Předsedy a členy volebních komisí volí AS FS tajným hlasováním. Ke zvolení je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů AS FS.
6. Hlavní volební komise zajistí organizaci voleb a vypracuje termínový plán pro přípravu a
průběh voleb.Vyhodnocení voleb v jednotlivých volebních obvodech zajistí příslušné dílčí
volební komise.
7. Při sčítání hlasů je přítomen předseda dílčí volební komise, nejméně 2/3 členů této komise
a zástupce hlavní volební komise.
8. Výsledky voleb vyhlásí hlavní volební komise nejpozději do 24 hodin po ukončení voleb.
Případné stížnosti proti průběhu voleb musí být podány hlavní volební komisi nejpozději

do 7 dnů od vyhlášení výsledků voleb. O stížnosti rozhodne hlavní volební komise
nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků voleb.
9.

O průběhu voleb vypracuje hlavní volební komise zprávu, kterou předloží na zasedání
stávajícího AS FS následujícím po vyhlášení výsledků voleb. Tím činnost volebních
komisí končí.
§2
Postup při navrhování kandidátů do AS FS

1. Návrhy na kandidáty do AS FS mohou ve stanoveném termínu předkládat všichni
členové akademické obce FS se souhlasem navrhovaného. Návrhy kandidátů pro volby do
AS FS se podávají hlavní volební komisi.
2. Dílčí volební komise si vyžádají potvrzení souhlasu kandidátů se svou kandidaturou pro
svůj volební obvod za člena AS FS.
3. Hlavní volební komise zveřejní seznamy voličů nejpozději 14 dnů před volbami. Všichni
členové akademické obce mají možnost podat připomínky k tomuto seznamu do jednoho
týdne po zveřejnění. O oprávněnosti připomínek rozhodne hlavní volební komise.
4. Dílčí volební komise zveřejní charakteristiky kandidátů do AS FS. Kandidáti jsou na
kandidátních listinách řazeni v abecedním pořadí.
§3
Organizace a vyhodnocení voleb do AS FS
1. Volič při volbě označí na volebním lístku jména kandidátů, které volí ve svém volebním
obvodu do AS FS.
2. Platný hlas je takový, který volí minimálně jednoho kandidáta a maximálně tolik, kolik je
v jeho volebním obvodu voleno členů AS FS.
3. Úprava hlasovacích lístků musí být taková, aby znemožnila dodatečné změny.
4. Členy AS FS se stanou kandidáti, kteří získali maximální počet hlasů. V případě rovnosti
hlasů na posledních místech rozhodne volba losem.
5. Kandidáti na dalších místech získají statut náhradníků s pořadím stanoveným podle počtu
získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne volba losem.
6. Pokud v řádných volbách nebyl zvolen plný počet členů AS FS nebo pokud nelze
uvolněné místo v AS FS obsadit náhradníkem, vypíše AS FS doplňovací volby podle § 4.
7. Uvolní-li se místo v AS FS, doplní se počet členů senátu tak, aby složení odpovídalo
skladbě určené v § 1, odst. 3. Na uvolněné místo nastupuje náhradník příslušného
volebního obvodu.

§4
Organizace a vyhodnocení doplňovacích voleb do AS FS
1. Doplňovací volby se vypisují na obsazení míst, která se uvolnila dle ustanovení § 16 a na
která již nejsou náhradníci zvolení v předchozích volbách v jednotlivých volebních
obvodech.
2. Platný hlas je takový, na kterém je vyznačen minimálně jeden kandidát a nejvýše počet
kandidátů odpovídající počtu vypsaných míst v jednotlivých volebních obvodech.
3. Doplňovací volby řídí hlavní volební komise a dílčí volební komise pro volební obvod
v němž jsou doplňovací volby vypsány. Pro doplňovací volby platí ustanovení § 1, § 2, a
§ 3 tohoto řádu přiměřeně.
§5
Volba a odvolání předsednictva AS FS
1. Předsednictvo AS FS tvoří předseda a dva místopředsedové, a dále předsedové stálých
komisí, pokud je AS FS ustanoví.
2. AS FS volí ze svého středu a odvolává předsednictvo AS FS v tajném hlasování.
Předseda a jeden místopředseda jsou z řad akademických pracovníků, druhý
místopředseda je z řad studentů.
3. Návrh na volbu nebo odvolání členů předsednictva může předložit kterýkoliv člen AS FS
ČVUT ústně nebo písemně.
4. Volby řídí komise, která má nejméně tři členy, z nichž jeden musí být student. Tato
komise také vyhodnocuje výsledky voleb.
5. Před zahájením volby si komise vyžádá ústní souhlas jednotlivých kandidátů s jejich
kandidaturou.
6. K platnosti volby nebo odvolání členů předsednictva je třeba souhlasu nadpoloviční
většiny všech členů AS FS.
7. Není-li počet hlasů pro některého kandidáta postačující pro jeho zvolení, pokračují volby
dalším kolem, do kterého nepostupuje kandidát s nejmenším počtem získaných hlasů.
Toto pravidlo platí i v případě rovnosti hlasů na posledním místě. Pokud by však
v důsledku uplatnění tohoto pravidla zůstal jen jeden kandidát, volba se opakuje. Zůstaneli při opakování volby znovu při uplatnění tohoto pravidla jen jeden kandidát, odročí se
volba na příští zasedání AS FS a provede se znovu návrh kandidátů.
8. Při ukončení činnosti některého z členů předsednictva AS během funkčního období se
vypíší nové volby na toto uvolněné místo.

§6
Hlasování o akademických funkcionářích
1. Návrh na kandidáta na děkana je přijat a vyjádření ke jmenování proděkanů je platné,
jestliže se pro něj vyslovila v tajném hlasování nadpoloviční většina všech členů AS FS.
Návrh na odvolání děkana je přijat a vyjádření k odvolání proděkanů je platné, jestliže se
pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS FS.
2. Není-li počet hlasů pro některého kandidáta na děkana postačující, uplatní se postup podle
§ 5 odst. 7 tohoto řádu.
Část druhá
Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty strojní
§7
Svolání zasedání AS FS
1. Předseda AS FS nebo jím pověřený člen předsednictva svolává zasedání AS FS alespoň
dvakrát za semestr a kromě toho
a)

dle vlastního uvážení

b)

na doporučení členů předsednictva AS FS

c)

na žádost děkana

d)

na základě rozhodnutí z minulých zasedání AS FS

2. Předseda AS FS nebo jím pověřený člen předsednictva nebo nejstarší člen předsednictva,
je-li funkce předsedy AS FS neobsazena, musí svolat zasedání AS FS na základě písemné
žádosti minimálně 1/4 všech členů AS FS. Neučiní-li tak v přiměřené době, svolá zasedání
AS FS člen AS FS pověřený členy AS FS žádajícími o svolání zasedání AS FS.
§8
Zahájení a řízení zasedání AS FS
1. Zasedání AS FS lze zahájit, je-li přítomno více než 1/2 všech členů AS FS.
2. Zasedání řídí předseda AS FS nebo jím pověřený předsedající z řad členů předsednictva
AS FS. Není-li na zasedání přítomen žádný z členů předsednictva AS FS, potom zasedání
řídí předsedou pověřený člen AS FS. Je-li funkce předsedy AS FS neobsazena, řídí
zasedání nejstarší přítomný člen předsednictva AS FS. Je-li funkce předsedy AS FS

neobsazena a není-li přítomen žádný člen předsednictva AS FS, řídí zasedání AS FS
nejstarší přítomný člen AS FS.
3. Ustavující zasedání AS FS řídí do okamžiku, než je zvolen předseda AS FS, nejstarší
přítomný člen AS FS.

§9
Organizace zasedání AS FS
1. Zasedání je veřejné. Veřejnost sedí odděleně od členů AS FS.
2. Členové AS FS se mohou hlásit do rozpravy již před zahájením jednání i v průběhu
jednání.
3. Požaduje-li navrhovatel (člen AS FS, děkan, proděkani, tajemník) zařazení závažné
otázky jako samostatného bodu zasedání AS FS, je povinen tento návrh předložit
v písemné formě minimálně 7 dní před termínem zasedání předsedovi AS FS, pokud AS
FS nerozhodne jinak.
4. Předsedající může stanovit maximální čas pro diskusní příspěvek.
5. O slovo v rozpravě může požádat i host zasedání. O jeho žádosti rozhodne předsedající.
6. Každý člen AS FS se v průběhu rozpravy může přihlásit o slovo, k faktické poznámce
nebo odpovědi na ni. Slovo mu bude uděleno.
7. Diskutující, kterému bylo uděleno slovo, má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se
od tématu, může mu předsedající slovo odebrat.
§ 10
Činnost předsednictva AS FS
1. Úkolem předsednictva AS FS je příprava podkladů pro jednání AS FS, případně vedení
této přípravy, zajištění potřebné komunikace se členy AS FS, svolávání a vedení zasedání
AS FS.
2. Předsednictvo AS FS zajišťuje vyhotovení a zveřejnění zápisů o zasedání a záznamů
usnesení AS FS, jejich kontrolu, vyhotovení dokumentů o rozhodnutích AS FS určených
řídícím orgánům FS nebo Českého vysokého učení technického v Praze.
3. K přípravě dokumentů pro zasedání AS FS ustanovuje AS FS pracovní skupiny, případně
stálé komise. V pracovní skupině nebo stálé komisi má být zpravidla dodrženo složení
odpovídající poměrnému zastoupení akademické obce v AS FS podle § 1 odst. 3.
4. Předseda AS FS nebo jím pověřený člen předsednictva AS FS je zmocněn k jednání s
akademickými funkcionáři a orgány FS a jiných vysokých škol. Předseda může v
případech, kdy je to nutné nebo účelné, delegovat k takovým jednáním svého zástupce
z řad členů AS FS. Je-li funkce předsedy AS FS neobsazena, pověří AS FS výkonem
těchto činností některého člena předsednictva AS FS.

5. Předsednictvo AS FS zastupuje AS FS v období mezi jeho zasedáními. O své činnosti
informuje AS FS při nejbližším zasedání.

§ 11
Práva členů AS FS
1. Člen AS FS má právo být volen do orgánů AS FS, iniciativně předkládat návrhy pro
jednání AS FS a doporučovat způsob jejich řešení.
2. Člen AS FS má právo požadovat prostřednictvím interpelace na zasedání AS FS
příslušné informace, odpovědi či vysvětlení od členů předsednictva AS FS, od děkana,
proděkanů i tajemníka, a zaujímat k nim stanovisko.
3. Člen AS FS je oprávněn navrhovat kandidáty na děkana a funkce v AS FS, a navrhovat
jejich odvolání.
4. Člen AS FS má právo na zaprotokolování svého názoru do zápisu ze zasedání AS FS.
§ 12
Povinnosti členů AS FS
1. Člen AS FS je povinen účastnit se zasedání AS FS. Pokud se člen AS FS ze závažných
důvodů nemůže zasedání AS FS zúčastnit, je povinen se omluvit. Omluvu musí
bezodkladně doručit předsedovi AS FS.
2. Člen AS FS je povinen plnit úkoly, jimiž byl pověřen AS FS nebo k nimž byl vyzván
předsednictvem AS FS, a které přijal.
3. Člen AS FS je povinen informovat průběžně členy akademické obce, zejména v okruhu
své působnosti, o činnosti AS FS a projednávat s nimi názory a připomínky
k připravovaným zasedáním AS FS .
4. Člen AS FS je povinen neprodleně informovat předsednictvo AS FS o zahájení
disciplinárního či trestního řízení, které je vedeno proti jeho osobě.
§ 13
Zápis z jednání
1. Z každého zasedání AS FS vyhotoví předsednictvo AS FS zápis. Zápis schvaluje následné
zasedání AS FS.
2. Požádá-li skupina členů AS FS nebo člen AS FS o zaprotokolování svého stanoviska, toto
musí být zaprotokolováno.
§ 14
Hlasování
1. O každém návrhu rozhodne AS FS hlasováním.
2. Při hlasování se nejprve hlasuje o protinávrhu, jestliže byl před hlasováním podán.

3. Hlasování je veřejné nebo tajné. Tajně se hlasuje v záležitostech uvedených v § 27 odst. 3
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, § 17
odst. 6 Statutu FS a dále v § 5 a § 6 tohoto řádu . O ostatních návrzích se může hlasovat
aklamací. Požádá-li však alespoň jeden člen senátu o tajné hlasování, provede se tajné
hlasování.
4. Veřejně se hlasuje zpravidla zdvižením ruky, pokud se AS FS nebo při jednání
předsednictva AS FS předsednictvo AS FS neusnese na jiném způsobu hlasování.
5. Před hlasováním předsedající AS FS zjistí počet přítomných a zajistí skrutátory.
6. Po skončeném hlasování se již o daném návrhu na daném zasedání nejedná.
§ 15
Schvalovací řád
1. Ke schvalování návrhu je nutná přítomnost nejméně 2/3 všech členů AS FS.
2. Ke schválení návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů AS FS.
3. Ustanovení § 15 odst. 2 se neuplatní v případech uvedených v § 1 odst.5, § 5 odst.6, §
6 a § 17 odst. 4 tohoto řádu.
4. Ustanovení § 15 odst. 2 se taktéž neuplatní v případe schvalování návrhu vnitřních
předpisů FS. Ke schválení návrhu jakéhokoliv z vnitřních předpisů FS je nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS FS.

§ 16
Ukončení členství v AS FS
1. Členství zaniká před uplynutím funkčního období:
a) ztrátou příslušnosti k akademické obci volebního obvodu, za který byl člen zvolen. Změna
studijního programu v důsledku bezprostředního postupu do navazujícího studijního
programu v rámci FS (tj. z bakalářského na magisterské studium nebo z magisterského na
doktorské studium) není považována za ztrátu příslušnosti k akademické obci volebního
obvodu, za který byl člen zvolen podle čl. 17 odst. 10 Statutu Českého vysokého učení
technického v Praze.
b) abdikací,
c) odvoláním z funkce, usnese-li se na tom při tajném hlasování v příslušném volebním
obvodu nadpoloviční většina voličů.
d) jestliže neplní člen AS FS povinnosti člena AS FS, projedná AS FS návrh na jeho
odvolání. K odvolání se vyžaduje souhlas nejméně nadpoloviční většiny voličů v
příslušném volebním obvodu,
e) jestliže byl člen AS FS odsouzen v trestním řízení nebo byl potrestán v disciplinárním
řízení, rozhodne AS FS, zda navrhne akademické obci z volebního obvodu, ve kterém byl
tento člen AS FS zvolen, odvolání z AS FS. K odvolání se vyžaduje souhlas nejméně
nadpoloviční většiny voličů v příslušném volebním obvodu.

§ 17
Rozpuštění a ustavení senátu
1. Funkční období všech členů akademického senátu fakulty skončí, jestliže akademický
senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona č. 111/1998 Sb. a ve znění
pozdějších předpisů. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby a jmenuje volební
komise.
2. Volby nového AS FS musí být vypsány po rozpuštění do 30 dnů.
3. Ustavující zasedání AS FS svolává předseda nebo jiný člen předsednictva stávajícího AS
FS (existuje-li) nebo volební komise.
4. AS FS může své funkční období zkrátit usnesením 3/5 většinou hlasů všech členů AS FS.
§ 18
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební a Jednací řád platný od 13.12.2006.
2. Tento řád byl schválen AS FS dne 14.6.2017.
3. Tento řád byl schválen dne 28.6.2017 Akademickým senátem Českého vysokého učení
technického v Praze a od tohoto dne nabývá platnosti.

