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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „senát“)
je podle § 25 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 1 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), samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Fakulty zdravotnických studií
Technické univerzity v Liberci.
2. Tento Volební řád akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci (dále jen „volební řád“) je podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona a čl. 33 odst. 1 písm.
b) Statutu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „statut“) vnitřním
předpisem Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále „fakulta“) a upravuje
v souladu se zákonem a statutem volbu členů akademického senátu fakulty, členství v akademickém
senátu fakulty a některé další související otázky.
3. Podle čl. 20 statutu akademický senát fakulty má 9 členů a je tvořen komorou akademických
pracovníků se 6 členy volenými z řad akademických pracovníků fakulty a komorou studentů
se 3 členy volenými z řad studentů zapsaných na fakultě do studia.
4. Funkční období člena senátu je tříleté.
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ČÁST DRUHÁ
VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
Článek 2
Volby a volební právo
1. Volby mohou být řádné, konané za účelem obsazení mandátů zanikajících koncem funkčního období
členů senátu, nebo doplňovací, konané za účelem obsazení mandátů členů senátu zanikajících jiným
způsobem.
2. Každý člen akademické obce fakulty má právo volit a být volen do jemu příslušné komory senátu.
Podmínky pro stanovení příslušnosti k části akademické obce fakulty stanoví Statut Technické
univerzity v Liberci.
Článek 3
Vyhlášení voleb
1. Volby vyhlašuje senát usnesením na svém zasedání nejpozději dva měsíce před koncem funkčního
období stávajících členů senátu. Současně s vyhlášením voleb senát schválí volební komisi. Neučiníli tak, volby vyhlásí a volební komisi ustanoví bez zbytečného odkladu předseda senátu, neučiní-li
tak nebo není-li ho, pak tak učiní v další posloupnosti děkan nebo rektor.
2. Volby do senátu se konají zpravidla jeden měsíc před koncem funkčního období stávajících členů
senátů a musí být provedeny tak, aby v případě jejich opakování proběhly nejpozději do konce tohoto
funkčního období.
3. V oznámení o vyhlášení voleb se vždy uvedou nejméně tyto informace:
a. vyhlašovatel voleb,
b. datum vyhlášení voleb s uvedením, zda se jedná o volby řádné nebo doplňovací,
c. počet mandátů, které mají být obsazeny,
d. složení volební komise,
e. harmonogram voleb, v němž se uvede
i. lhůta, místo a způsob pro podávání návrhů na kandidáty a zveřejnění kandidátních listin,
ii. datum a čas začátku a konce konání voleb,
iii. místo konání voleb,
iv. datum a způsob vyhlášení výsledků voleb.
4. Oznámení o vyhlášení voleb se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek fakulty, případně
jiným dalším vhodným způsobem.
Článek 4
Volební komise
1. Volební komise zajišťuje přípravu a řídí průběh voleb a hlasování, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis
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o průběhu a výsledku voleb a hlasování.
2. Volební komise má minimálně 3 členy. Členy volební komise jmenuje a odvolává vyhlašovatel voleb
dle čl. 3 odst. 1 z řad zaměstnanců a studentů fakulty.
3. Členy volební komise nemohou být kandidáti na člena akademického senátu fakulty. V případě,
že se člen volební komise stane kandidátem, jeho účast ve volební komisi tím zaniká a vyhlašovatel
jmenuje bez zbytečného odkladu nového člena volební komise.
Článek 5
Volební seznam
Děkanát vyhotoví seznam členů akademické obce, kteří jsou oprávněni volit (volební seznam)
a předá jej volební komisi.
Článek 6
Kandidáti
1. Kandidovat a podávat návrhy kandidátů do komory akademických pracovníků může každý
akademický pracovník fakulty. Kandidovat a podávat návrhy kandidátů do komory studentů může
každý student zapsaný na fakultě do studia.
2. Návrhy na kandidáty se podávají písemně předsedovi volební komise ve lhůtě, v místě a způsobem
uvedeným v harmonogramu vyhlášení voleb. Návrh musí být podepsán navrhovatelem
a kandidátem, který musí v návrhu vyjádřit souhlas se svojí kandidaturou na člena akademického
senátu. Předseda volební komise potvrdí přijetí kandidátky.
3. Člen akademické obce fakulty může kandidovat pouze do jemu příslušné komory senátu.
Článek 7
Kandidátní listiny
1. Volební komise sestaví seznamy kandidátů pro každou komoru senátu (dále jen „kandidátní listina“).
Kandidátní listiny zveřejní volební komise ve lhůtě, v místě a způsobem dle harmonogramu
ve vyhlášení voleb. Kandidátní listiny však musí být zveřejněny nejpozději týden před začátkem
voleb.
Článek 8
Průběh voleb
1. Volby jsou jednokolové a probíhají přímým a tajným hlasováním. Každý člen akademické obce
fakulty hlasuje osobně. Zastoupení není možné.
2. Volby se konají v době uvedené v harmonogramu vyhlášení voleb, vždy však minimálně po dobu
jednoho pracovního dne.
3. Členy komory akademických pracovníků senátu volí akademičtí pracovníci fakulty. Na kandidátní
listině může volič označit nejvýše 6 kandidátů. Členy komory studentů senátu volí studenti zapsaní
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na fakultě do studia. Na kandidátní listině může volič označit nejvýše 3 kandidáty. Při větším počtu
označených kandidátů ztrácí hlasovací lístek platnost.
Článek 9
Výsledek voleb
1. Po skončení hlasování volební komise zjistí výsledky voleb. Sečte hlasovací lístky, které byly
odevzdány a vyloučí neplatné hlasovací lístky a sečte hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty.
2. O výsledku voleb rozhoduje pořadí kandidátů určené podle počtu získaných hlasů; v případě rovnosti
hlasů rozhoduje los.
3. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem hlasům. Náhradníky se stávají další kandidáti v pořadí
dle výsledků voleb.
4. Volební komise vyhlásí výsledky voleb neprodleně po jejich zjištění ve veřejné části internetových
stánek fakulty.
5. Předseda volební komise vyhotoví dvojmo zápis o volbách, který podepíší všichni členové komise.
Zápis musí obsahovat alespoň:
a. den vyhlášení voleb, den zveřejnění seznamu členů akademické obce, poslední den lhůty pro
podávání návrhů na kandidáty, den zveřejnění kandidátních listin a začátek a konec konání
voleb,
b. seznam kandidátů a seznam navržených osob, které se kandidáty nestaly s uvedením důvodu,
proč se tak nestalo,
c. celkový počet členů akademické obce oprávněných hlasovat rozdělených dle příslušnosti
k akademickým pracovníkům nebo studentům fakulty,
d. počet odevzdaných hlasovacích lístků do jednotlivých komor senátu,
e. počet platných hlasů odevzdaných pro každou kandidující osobu do příslušné komory senátu,
f.

počet hlasů, které získali jednotliví kandidáti a konečné pořadí zvolených kandidátů.

6.

Nesouhlasí-li člen komise s obsahem zápisu, uvedou se v zápise jeho výhrady.

7.

Jedno vyhotovení zápisu o volbách předá předseda volební komise předsedovi akademickému senátu
a jedno vyhotovení předá děkanovi.

8.

Ustavující zasedání nově zvoleného senátu svolá dosavadní předseda senátu, resp. osoba, která
vykonávala funkci dosavadního předsedy senátu, není-li ho, pak děkan v souladu s Jednacím řádem
akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci.
Článek 10
Stížnosti

1. Proti průběhu a výsledkům voleb může podat člen akademické obce fakulty stížnost volební komisi
nejpozději do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb.
2. Stížnost musí být podaná písemně a musí být odůvodněná.
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3. Stížnost projedná a rozhodne o ní volební komise do pěti pracovních dnů od obdržení stížnosti
a písemně vyrozumí stěžovatele a akademický senát o výsledku projednání. Rozhodnutí o stížnosti
se připojí k zápisu o volbách.
Článek 11
Opakování voleb
1. V případě, že volební komise zjistí, že došlo k tak závažnému pochybení, které mohlo mít vliv
na výsledky voleb, rozhodnutím volby zruší a nařídí opakovaní voleb. Opakované volby musí
proběhnout do konce funkčního období členů stávajícího akademického senátu. Pro opakované volby
platí přiměřeně ustanovení části druhé volebního řádu.
ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU
Článek 12
Vznik, funkční období a zánik členství
1. Mandát člena senátu vzniká vyhlášením výsledků voleb. Člen senátu se ujímá mandátu prvním dnem
funkčního období, kterým je den ustavujícího zasedání nově zvoleného senátu, resp. den prvního
zasedání senátu po jeho zvolení v případě náhradníka nebo doplňovacích voleb.
2. Členství v senátu zaniká:
a. uplynutím funkčního období,
b. jestliže senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona; členství zaniká dnem, kdy uplynula
doba 6 měsíců nečinnosti,
c. odstoupí-li současně více jak polovina členů senátů; členství zaniká dnem takového odstoupení,
d. vzdáním se; člen senátu se může vzdát funkce prohlášením učiněným na zasedání senátu, nebo
písemným prohlášením doručeným předsedovi akademického senátu; funkce zaniká dnem
učinění takového prohlášení nebo dnem doručení písemného prohlášení předsedovi senátu,
e. dnem, kdy se člen senátu ujal funkce neslučitelné s funkcí člena senátu,
f.

odvoláním; zdůvodněný písemný návrh na odvolání člena senátu může podat minimálně
polovina všech členů příslušné části akademické obce fakulty předsedovi senátu; člen senátu
je odvolán z funkce, jestliže se pro jeho odvolání vysloví alespoň nadpoloviční většina všech
členů senátu;

g. jestliže se člen senátu bez omluvy neúčastní dvou po sobě následujících jednání senátu senát
přijme rozhodnutí o zániku jeho členství,
h. zánikem členství v příslušné části akademické obce, za kterou byl člen zvolen, s výjimkou
ustanovení následujícího odst. 3; přerušení studia je ve smyslu zákona chápáno jako zánik
členství v akademické obci.
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i.

smrtí.

3. Ustanovení předchozího odst. 2 písm. h. se nepoužije v případě členství studenta, který v průběhu
svého funkčního období řádně ukončí svá studia ve studijních programech uskutečňovaných
fakultou, avšak je pravomocně přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu
uskutečňovaného fakultou. Student je v takovém případě povinen písemně oznámit předsedovi
senátu nejpozději 7 dnů od ukončení studia, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu na fakultě.
Studentovi bude výkon práv a povinností spojených s mandátem člena senátu pozastaven a bude mu
obnoven dnem následujícím po dni zápisu do studia. Doba mezi ukončením studia a zápisem
do studia nesmí přesáhnout 4 měsíce, jinak mandát člena senátu zaniká; mandát zaniká též marným
uplynutím lhůty stanovené pro zápis do navazujícího studia.
Článek 13
Náhradníci
1. Zanikne-li členovi senátu členství před uplynutím jeho funkčního období, senát povolá na uvolněné
místo náhradníka podle pořadí výsledku voleb. Náhradník může své povolání do senátu písemně
odmítnout k rukám předsedy senátu. V takovém případě je povolán další náhradník v pořadí.
2. Náhradník vykonává funkci po zbytek příslušného funkčního období.
Článek 14
Doplňovací volby
1. Doplňovací volby se konají v případě, že:
a. na uvolněné místo člena senátu není náhradník nebo všichni náhradníci povolání odmítli,
b. v řádných volbách nebyli zvoleni všichni členové senátu.
3. Doplňovací volby se nemusí konat v případě, že místo člena senátu bylo uvolněno v posledních šesti
měsících funkčního období a usnese-li se na tom senát.
4. Při doplňovacích volbách se postupuje podle části druhé tohoto volebního řádu přiměřeně.
Článek 15
Hromadné odstoupení
1. V případě odstoupení více než poloviny všech členů senátu, končí funkční období též všem ostatním
neodstoupivším členům.
2. V případě hromadného odstoupení většiny členů senátu a v případě skončení funkčního období všech
členů senátu z důvodu nečinnosti podle § 26 odst. 3 zákona vyhlásí dosavadní předseda senátu
do 30 dnů nové volby. Ustanovení čl. 3 odst. 1 platí přiměřeně.
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ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Přechodná ustanovení
1. Členové senátu zvolení podle dosavadních vnitřních předpisů fakulty jsou jimi i podle tohoto
volebního řádu. Jejich zvolení a vznik členství se posuzuje podle dosavadních vnitřních předpisů
fakulty.
Článek 17
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Volební řád akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci schválený akademickým senátem TUL dne 14. 2. 2017.
2. Tento Volební řád akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity
v Liberci byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem fakulty dne
6. 11. 2019.
3. Tento volební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 Akademickým senátem TUL dne
10. 12. 2019.
4. Tento volební řád nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem TUL a účinnosti
dnem jeho zveřejnění.
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