ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBY
do Akademického senátu Vysokého učení technického v Brně
a do Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně vydává
v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu VUT v Brně (dále jen VJŘ AS
VUT) a Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství VUT
v Brně (dále jen VJŘ AS FSI) následující organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb do
Akademického senátu VUT v Brně (dále jen AS VUT) a do Akademického senátu Fakulty
strojního inženýrství VUT v Brně (dále jen AS FSI).

čl. 1
Termín voleb
(1) Volby do AS VUT proběhnou dne 11. října 2011 v době od 9:00 do 15:00.
(2) Volby do AS FSI proběhnou paralelně ve stejném termínu.

čl. 2
Volební obvody a počty mandátů
(1) Pro volby do AS VUT se v akademické obci FSI v souladu s čl. 3 odst. 1 VJŘ AS VUT
zřizují dva volební obvody, z nichž jeden tvoří akademičtí pracovníci a druhý studenti.
Volby probíhají ve volebních obvodech nezávisle, všichni voliči příslušní k určitému
volebnímu obvodu volí z jedné kandidátní listiny (čl. 3 odst. 5 VJŘ AS VUT).
(2) Do AS VUT jsou voleni v obvodu akademických pracovníků FSI VUT dva členové a
v obvodu studentů FSI VUT jeden člen (čl. 17 odst. 2 písm. a) Statutu VUT).
(3) Je-li akademický pracovník pracovně zařazen současně na více součástech VUT, je příslušný
k volebnímu obvodu akademických pracovníků na té součásti VUT, na které je v den
sestavení seznamu voličů jeho pracovní doba nejdelší. Jsou-li délky pracovní doby na všech
součástech VUT stejné, je akademický pracovník povinen zvolit jeden volební obvod. Toto
své rozhodnutí musí písemně oznámit předsedovi volební komise VUT nejpozději do 13:00
dne 26. září 2011, jinak určí jeho zařazení do volebního obvodu předseda volební komise
(čl. 3 odst. 2 VJŘ AS VUT).
(4) Je-li student VUT současně akademickým pracovníkem na VUT, vybere si jeden z těchto
volebních obvodů. Pokud si vybere volební obvod akademických pracovníků, musí toto své
rozhodnutí oznámit nejpozději do 13:00 dne 26. září 2011 předsedovi volební komise VUT,
jinak bude zařazen do volebního obvodu studentů (čl. 3 odst. 3 VJŘ AS VUT).
(5) Do AS FSI je voleno 24 členů ve volebním obvodu akademických pracovníků a 12 členů ve
volebním obvodu studentů (čl. 17 odst. 5 Statutu FSI VUT).
(6) Pro volby do AS FSI se v akademické obci FSI VUT dle čl. 3 odst. 1 VJŘ AS FSI zřizují
dva volební obvody, z nichž jeden tvoří akademičtí pracovníci a druhý studenti.
(7) Je-li student FSI VUT současně akademickým pracovníkem na FSI VUT, vybere si jeden z
těchto volebních obvodů. Pokud si vybere volební obvod akademických pracovníků, musí

toto své rozhodnutí oznámit nejpozději do 13:00 dne 30. září 2011 předsedovi volební
komise FSI VUT, jinak bude zařazen do volebního obvodu studentů (čl. 3 odst. 1 VJŘ AS
FSI).

čl. 3
Volební komise
(1) Pro volby do AS VUT bude podle čl. 3 odst. 7 VJŘ AS VUT ustavena volební komise FSI
VUT společná pro oba volební obvody.
(2) Fakultní volební komise pro volbu do AS VUT se ve své činnosti bude řídit články 1 až 7
Volebního a jednacího řádu AS VUT a těmito organizačními pokyny.
(3) Pro volby do AS FSI bude podle čl. 3 odst. 3 VJŘ AS FSI ustavena volební komise FSI
VUT společná pro oba volební obvody.
(4) Volební komise pro volby do AS FSI se ve své činnosti bude řídit články 1 až 7 a články 12
a 13 Volebního a jednacího řádu AS FSI a těmito organizačními pokyny.

čl. 4
Seznam voličů
(1) Seznam voličů bude zveřejněn 30. září 2011. Do 3. října 2011 do 13:00 bude možno podávat
případné námitky a žádosti o opravy volebním komisím prostřednictvím sekretariátu AS
FSI.

čl. 5
Kandidátní listiny
(1) Fakultní volební komise pro volbu do AS VUT bude sestavovat jednu kandidátní listinu pro
každý volební obvod pro volby do AS VUT v souladu s čl. 5 VJŘ AS VUT. Kandidátem na
člena AS VUT za určitý volební obvod může být každý člen akademické obce VUT uvedený
v seznamu voličů tohoto volebního obvodu. Právo navrhnout kandidáty má každý volič
příslušného volebního obvodu.
(2) Volební komise pro volbu do AS FSI bude sestavovat jednu kandidátní listinu pro každý
volební obvod pro volby do AS FSI v souladu s čl. 5 VJŘ AS FSI. Kandidátem na člena AS
FSI za určitý volební obvod může být každý člen akademické obce, který jako volič přísluší
k tomuto volebnímu obvodu. Právo navrhnout kandidáty má každý volič příslušného
volebního obvodu.
(3) Návrhy kandidátů se podávají písemně do schránky zřízené volebními komisemi.
(4) Návrhy kandidátů musejí obsahovat:
a) název senátu, do něhož je kandidát navrhován,
b) jméno, příjmení, titul a datum narození kandidáta,
c) u akademických pracovníků ústav a odbor, u studentů typ studia (bakalářské,
magisterské, doktorské), ročník a případně obor a u studentů doktorského studia navíc
ústav školitele,

d) jméno a podpis navrhovatele(-ů).
(5) Volební komise zajistí průběžné zveřejňování seznamů navržených kandidátů.
(6) Podmínkou kandidatury je písemný souhlas navrhovaného. Tento souhlas zjistí příslušná
volební komise.
(7) Návrhy kandidátů je možno podávat do 27. září 2011 do 13:00. Sestavování kandidátních
listin bude ukončeno 3. října 2011 a budou na ně zařazeni všichni navržení kandidáti, u
kterých se do 13:00 toho dne podaří zjistit souhlas s kandidaturou.
(8) Definitivní kandidátní listiny budou zveřejněny 4. října 2011. U každého kandidáta budou
uvedeny údaje stanovené v čl. 5 odst. 4 písm. b) a c) těchto pokynů. Na kandidátních
listinách budou kandidáti uspořádáni abecedně a budou očíslováni pořadovými čísly.

čl. 6
Průběh voleb
(1) Každá volební komise zajistí odpovídající hlasovací lístky. Kandidáti budou na hlasovacích
lístcích uspořádáni a očíslováni stejně jako na kandidátních listinách, přičemž u každého
kandidáta bude uvedeno jméno, příjmení a titul.
(2) Volební komise ověří totožnost voliče a vydá mu hlasovací lístek pro příslušný volební
obvod proti podpisu v seznamu voličů.
(3) Kandidáti se volí zakroužkováním pořadového čísla. Volič může ve volebním obvodu volit
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů příslušného akademického senátu má být v tomto
volebním obvodu zvoleno. V případě označení většího počtu kandidátů je hlasovací lístek
neplatný.
(4) Po skončení hlasování volební komise pro každý volební obvod a akademický senát:
a) sečtou počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků,
b) sečtou platné hlasy odevzdané pro jednotlivé kandidáty,
c) sestaví pro každý volební obvod pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a
v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem,
d) zpracuje protokol o volbách obsahující zejména: datum a místo konání voleb, počet
oprávněných voličů, počet vydaných, počet odevzdaných a počet platných hlasovacích
lístků, seznamy kandidátů za jednotlivé volební obvody v pořadí podle písm. c) s
uvedením počtu získaných hlasů, jména a podpisy předsedy a členů volební komise.

čl. 7
Výsledky voleb
(1) Protokoly o volbách vypracují volební komise do 24:00 toho dne, ve kterém proběhnou
volby. Fakultní volební komise pro volbu do AS VUT oznámí výsledky voleb volební
komisi VUT prostřednictvím tajemnice AS VUT pí. Cardové.
(2) Výsledky voleb do AS FSI a do AS VUT ve volebních obvodech FSI budou neprodleně
zveřejněny v informačním systému FSI.

(3) Kandidát do AS FSI, který zastává nějakou funkci neslučitelnou se členstvím v AS FSI (viz
čl. 17 odst. 4 Statutu FSI VUT) a obdržel počet hlasů dostatečný ke zvolení, se může členem
AS FSI stát pouze tehdy, když ke dni ustavujícího zasedání AS FSI podá písemnou rezignaci
na svou funkci. V opačném případě je z pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů
vyškrtnut a na jeho místo postupuje kandidát následující.
(4) Volební komise AS FSI vydá zvoleným členům AS FSI osvědčení o zvolení a nejpozději do
27. října 2011 svolá podle čl. 12 VJŘ AS FSI ustavující zasedání AS FSI na 3. listopadu
2011. Jednání tohoto zasedání se řídí čl. 13 VJŘ AS FSI.
(5) Hlasovací lístky a seznamy voličů s podpisy o účasti z voleb do AS FSI a AS VUT se
archivují po dobu tří let od data konání voleb.

Schváleno Akademickým senátem dne 9. 6. 2011

Doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
předseda AS FSI VUT v Brně

