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Část I.
Jednací řád
Článek 1
(1) Jednací řád akademického senátu fakulty je vnitřním předpisem Ekonomické fakulty
(dále jen „fakulta“) Technické univerzity v Liberci (dále jen „univerzita“) podle § 33 odst.
2 písm. c) 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“).
(2) Ustavující zasedání akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) svolá a organizuje
děkan, nebo jím pověřený proděkan. Ten také toto zasedání senátu zahájí
a až do zvolení nového předsedy řídí. Od okamžiku zvolení předsedy řídí zasedání
předseda, nebo jím pověřený člen senátu.
(3) Senát zvolí ze svých členů předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a dvou
místopředsedů. Předsedu volí obě komory společně, jednoho místopředsedu volí
komora studentů z vlastních řad, dalšího volí komora akademických pracovníků
z vlastních řad.
(4) Administrativní záležitosti senátu vyřizuje tajemník, který je jmenován předsedou
senátu.
(5) Zasedání senátu svolává předseda popřípadě jím pověřený místopředseda:
a) podle přijatého plánu činnosti,
b) na žádost děkana, nebo rektora,
c) v naléhavých případech podle vlastního uvážení,
d) na žádost alespoň čtvrtiny všech členů senátu,
e) na žádost akademického senátu univerzity.
(6) Pokud se člen senátu nemůže zúčastnit zasedání, omluví svou neúčast písemně
předsedovi senátu.

(7) Všechny podklady k projednání je třeba předložit minimálně 7 kalendářních dnů
před zasedáním senátu. Předseda, v jeho zastoupení místopředseda, může výjimečně
tuto lhůtu zkrátit, nebo prominout.
(8) Senát je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny celkového počtu členů
senátu.
(9) Usnesení jsou schválena, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů
senátu s výjimkou hlasování podle § 27 odst. 4 zákona.
(10) O usneseních senátu se pořizuje veřejný zápis, obsahuje zejména datum zasedání,
seznam přítomných senátorů, jednotlivá usnesení s počty hlasů a s výsledky hlasování
„přijato“, „nebylo přijato“.
(11) Senát se usnáší tajným hlasováním podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona; v dalších
otázkách lze hlasovat tajným hlasováním, pokud se na tom senát usnese.
(12) V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů může předseda,
nebo jím pověřený místopředseda požádat členy senátu o hlasování elektronicky.
Hlasovat elektronicky nelze o návrzích, které vyžadují tajné hlasování ve smyslu § 27
odst. 4 zákona. Elektronické hlasování je realizováno per-rollam (pomocí e-mailu).
(13) Pro hlasování per-rollam platí tato pravidla:
a) Hlasovat lze výlučně z univerzitní e-mailové adresy senátora.
b) Předseda, nebo jím pověřený místopředseda (dále jen „vyhlašující“) zašle všem
členům senátu návrh usnesení s náležitostmi nezbytnými k objektivnímu rozhodnutí.
c) Lhůta pro odpověď musí být minimálně tři pracovní dny od rozeslání posledního
dokumentu k hlasování.
d) Senátoři zašlou ve stanovené lhůtě všem členům senátu e-mailem jednoznačnou
odpověď: "souhlasím", "nesouhlasím", nebo "zdržuji se hlasování". Pokud odpověď
nebude zaslána do stanovené lhůty, má se za to, že hlasující se hlasování zdržel.
e) Vyhlašující eviduje průběh hlasování s uvedením jmen hlasujících. Po skončení
hlasování zašle výsledek hlasování všem členům senátu.
f) Do tří pracovních dnů je o výsledku hlasování zveřejněn zápis přiměřeně podle
odst. 10.
(14) Nečlenové senátu mohou zasahovat do jednání pouze tehdy, jestliže jim bude uděleno
slovo a předsedající má právo jejich projev ukončit; toto ustanovení se nevztahuje
na osoby uvedené v § 26 odst. 4 zákona, ti mají právo vystoupit, kdykoliv o to požádají.

Část II.
Návrh na jmenování děkana
Článek 2
Volební zasedání
(1) Zasedání, na kterém se senát usnáší o návrhu na jmenování děkana (dále jen „volební
zasedání“), může být zahájeno a probíhat pouze v případě, že je senát usnášeníschopný
ve smyslu čl. 1 odst. 8.

(2) Návrhy kandidáta na děkana je oprávněn předkládat každý člen akademické obce
volební komisi písemně, nejpozději do lhůty vyhlášené v harmonogramu voleb. K návrhu
je nutné přiložit písemný souhlas navrženého s kandidaturou, stručné teze volebního
programu navrhovaného kandidáta, jiné právním řádem vyžadované dokumenty a jeho
stručný životopis.
(3) Volební komisi a jejího předsedu schvaluje senát. Volební komise je povinna zveřejnit
harmonogram voleb děkana, a to nejméně 100 dnů před volebním zasedáním.
(4) K odevzdání hlasu je nutná osobní přítomnost senátora na volebním zasedání.
(5) Volební zasedání řídí předseda senátu, nebo jím pověřený místopředseda. Po ukončení
hlasování informuje předseda senátu, nebo jím pověřený místopředseda o výsledku.
Volební komise vydává veřejný protokol o průběhu volebního zasedání.
(6) Pokud hlasování probíhá ve dvou kolech, musí proběhnout v jednom kalendářním dni.

Článek 3
Hlasovací lístky
(1) Hlasovací lístky obsahují jména všech kandidátů v abecedním pořadí. Pro každé hlasování
se připraví nový hlasovací lístek.
(2) Hlasování se provádí označením (zakroužkováním) jména nejvýše jednoho z kandidátů.
(3) Není-li na hlasovacím lístku označen žádný z kandidátů, znamená to, že se senátor zdržel
hlasování.
(4) Označením více kandidátů nebo označením kandidáta jiným způsobem se stává hlasovací
lístek neplatným.

Článek 4
První kolo hlasování
(1) Pokud některý z kandidátů získal nadpoloviční většinu počtu hlasů všech členů senátu
ve smyslu § 27 odst. 4 zákona, je navržen na jmenování děkanem a hlasování končí.
(2) První kolo hlasování je možné konat maximálně pětkrát.
(3) Pokud žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu,
postupují první dva s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola. V případě, že je pouze
jeden kandidát, postupuje tento kandidát.
(4) Pokud dojde k rovnosti hlasů u dvou kandidátů na prvním místě, potom pouze tito dva
kandidáti postupují do druhého kola.
(5) Pokud dojde k rovnosti hlasů u více jak dvou kandidátů na prvním místě a není možné
určit dva kandidáty pro postup do druhého kola, první kolo se opakuje pouze s kandidáty
z prvního místa. Pokud některý z kandidátů získá v opakovaném hlasování nadpoloviční

většinu počtu hlasů všech členů senátu ve smyslu § 27 odst. 4 zákona, je navržen
na jmenování děkanem a hlasování končí.
(6) Pokud dojde k rovnosti hlasů u více kandidátů na druhém místě a není možné určit
druhého kandidáta pro postup do druhého kola, potom do druhého kola postupuje
kandidát z prvního místa; druhého postupujícího určí opakované konání prvního kola:
do prvního opakování postupují kandidáti z druhého místa a případných následujících
opakování prvního kola se účastní kandidáti se stejným počtem hlasů z prvního místa
předcházejícího hlasování. Pro výběr druhého kandidáta neplatí ustanovení odst. 1
tohoto článku.
(7) Pokud výsledkem prvního kola není alespoň jeden kandidát postupující do druhého kola,
v hlasování se nepokračuje. Znamená to, že hlasování proběhlo neúspěšně a vyhlásí
se termín nového volebního zasedání s nově registrovanými kandidáty bez zbytečného
odkladu.

Článek 5
Druhé kolo hlasování
(1) Hlasovací lístky v druhém kole hlasování obsahují v abecedním pořadí nejvýše dva
kandidáty.
(2) Navržen na jmenování děkanem je ten z kandidátů, který získal nadpoloviční většinu
hlasů všech členů senátu ve smyslu § 27 odst. 4 zákona.
(3) Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu, opakuje
se druhé kolo. Druhé kolo je možné konat maximálně pětkrát.
(4) Pokud není navržen na jmenování děkanem žádný z kandidátů, znamená to, že hlasování
proběhlo neúspěšně a vyhlásí se termín nového volebního zasedání s nově
registrovanými kandidáty bez zbytečného odkladu.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se volební a jednací řád akademického senátu Ekonomické fakulty Technické
univerzity v Liberci ze dne 11. června 2013.
(2) Tento řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem fakulty
23. 5. 2017 a podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona akademickým senátem univerzity
20. 6. 2017.
(3) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení akademickým senátem
univerzity.

Příloha jednacího řádu akademického senátu fakulty: vzor hlasovacího lístku

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro volbu kandidáta na jmenování děkanem Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci
konanou dne xx. xx. xxxx
Kolo volby: první (druhé)
Opakování kola volby: první - čtvrté

Abecední seznam kandidátů

