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ČÁST PRVNÍ 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
Článek 1 

Základní ustanovení 

1. V tomto vnitřním předpisu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami 
zavedené zkratky uvedené ve Statutu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického 
v Brně (dále jen „statut“). 

2. Volební řád Akademického senátu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 
(dále jen “volební řád“) upravuje způsob volby členů AS FSI, organizační strukturu AS FSI, způsob 
volby předsedy, místopředsedů a předsedů stálých komisí AS FSI, ustavování orgánů AS FSI a způsob 
volby kandidáta na jmenování děkanem. 

3. Počet členů AS FSI a zastoupení studentů v AS FSI stanoví čl. 16 statutu. 

4. Funkční období AS FSI i jeho členů a důvody zániku členství stanoví čl. 16 statutu. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
VOLBY 

 

Článek 2 
Vyhlášení voleb 

1. Volby do AS FSI vyhlásí AS FSI nejpozději 60 dnů před uplynutím jeho funkčního období. Pokud tak 
AS FSI neučiní, vyhlásí volby děkan. 

2. Doplňovací volby do AS FSI (čl. 16 odst. 8 statutu) vyhlásí AS FSI nejpozději 30 dnů po zániku členství 
člena AS FSI, jehož místo nelze obsadit náhradníkem. Pokud tak AS FSI neučiní, vyhlásí volby děkan. 

 

Článek 3 
Organizace voleb 

1. Pro účely voleb do AS FSI se v akademické obci FSI VUT zřizují dva volební obvody. Jeden volební 
obvod zahrnuje akademické pracovníky a jeden studenty. Je-li student současně i akademickým 
pracovníkem, může kandidovat i volit pouze v jednom volebním obvodu na základě vlastního 
výběru. Pokud si vybere volební obvod akademických pracovníků, musí toto své rozhodnutí oznámit 
nejpozději jeden pracovní den před zveřejněním seznamu voličů předsedovi volební komise FSI VUT 
(dále jen „volební komise“), jinak bude zařazen do volebního obvodu studentů. 

2. Volby probíhají v jednotlivých volebních obvodech nezávisle. Všichni voliči příslušní ke stejnému 
volebnímu obvodu volí kandidáty z jedné kandidátní listiny. 

3. Volby řídí volební komise, jejíhož předsedu a členy jmenuje a odvolává AS FSI. Volební komise je 
nejméně sedmičlenná.  Komise jmenovaná AS FSI musí být tvořena členy akademické obce FSI VUT 
a jejím předsedou musí být člen AS FSI. Jestliže volby vyhlásí děkan (čl. 2 odst. 1), pak také jmenuje 
a odvolává předsedu a členy volební komise. Volební komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční 
většinou hlasů všech svých členů. 
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4. Podrobné organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb vydá AS FSI nejpozději 30 dnů před 
konáním voleb. V případě vyhlášení voleb děkanem (čl. 2 odst. 1) vydá tyto pokyny děkan ve stejné 
lhůtě. 

 

Článek 4 
Seznam voličů 

 

1. Aktuální seznamy akademických pracovníků a studentů předá děkan volební komisi nejpozději 
patnáct dnů před konáním voleb. Z těchto seznamů vytvoří volební komise seznamy voličů pro 
jednotlivé volební obvody dle čl. 3 odst. 1. 

 

Článek 5 
Kandidátní listina 

1. Kandidátem na člena AS FSI může být každý člen akademické obce FSI VUT. Kandidovat může pouze 
v tom volebním obvodu, ke kterému jako volič přísluší. 

2. Sestavení kandidátní listiny organizuje volební komise podle organizačních pokynů vydaných AS FSI, 
resp. děkanem tak, aby: 

a) byla zajištěna včasná a úplná informovanost všech voličů o postupu sestavování kandidátní 
listiny, 

b) návrh kandidáta do kteréhokoliv volebního obvodu mohl podat každý volič, 
c) na kandidátní listinu byli zařazeni všichni navržení, kteří písemně vyjádří svůj souhlas s 

kandidaturou. 

3. Kandidátní listina musí být zpřístupněna akademické obci FSI VUT v neveřejné části internetových 
stránek FSI VUT nejpozději 7 dnů přede dnem konání voleb. 

 
Článek 6 

Hlasování a sčítání hlasů 

1. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, na nichž jsou kandidáti za příslušný volební obvod 
seřazeni v abecedním pořadí s uvedením jména, příjmení a titulu. Způsob platné úpravy hlasovacího 
lístku voličem stanoví organizační pokyny vydané AS FSI, resp. děkanem. 

2. Každý volič může odevzdat svůj hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik členů AS FSI má být za 
příslušný volební obvod zvoleno. 

3. Po skončení hlasování volební komise: 

a) sečte počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků, 
b) sečte platné hlasy odevzdané jednotlivým kandidátům, 
c) sestaví pro každý volební obvod pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a v případě 

rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem, 
d) zpracuje písemný protokol o volbách obsahující zejména: označení volebního obvodu, datum a 

místo konání voleb, počet oprávněných voličů, počet vydaných, počet odevzdaných a počet 
platných hlasovacích lístků, seznam kandidátů v pořadí podle písm. c) s uvedením počtu 
získaných hlasů, jména a podpisy předsedy a členů volební komise. 

4. Písemnou stížnost na průběh voleb může každý člen akademické obce FSI VUT podat nejpozději do 
3 pracovních dnů od zveřejnění zápisu o průběhu a výsledcích voleb předsedovi volební komise. 
Není-li předmětem stížnosti činnost volební komise, rozhodne o stížnosti s definitivní platností 
volební komise. Je-li předmětem stížnosti činnost volební komise a organizační pokyny schválil 
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AS FSI, jehož funkční období dosud neskončilo, rozhodne o stížnosti s definitivní platností tento 
AS FSI. V ostatních případech rozhodne o stížnosti s definitivní platností AS VUT. Podání stížnosti 
nemá odkladný účinek na průběh voleb ani na platnost výsledků voleb. 

 

Článek 7 
Výsledky voleb 

1. Členy AS FSI jsou za každý volební obvod zvoleni kandidáti podle pořadí stanoveného podle čl. 6 
odst. 3 písm. c) v počtu volených kandidátů za tento volební obvod. Ostatní kandidáti, kteří získali 
alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných poslednímu zvolenému kandidátovi za příslušný 
volební obvod, jsou v tomto volebním obvodu náhradníky v pořadí uvedeném v protokolu o 
volbách. Volební komise vydá zvoleným členům AS FSI osvědčení o zvolení. 

2. Pokud se nejedná o doplňovací volby, svolá volební komise ustavující zasedání AS FSI (dále jen 
„ustavující zasedání“) tak, aby se uskutečnilo v průběhu 7 pracovních dnů po skončení funkčního 
období odstupujícího AS FSI. Pokud tak volební komise neučiní, svolá ustavující zasedání děkan. V 
případě doplňovacích voleb podá předseda volební komise zprávu o výsledcích voleb na nejbližším 
zasedání AS FSI následujícím po konání voleb. 

3. Průběh ustavujícího zasedání AS FSI se řídí Jednacím řádem AS FSI. 
 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

Článek 8 
Struktura a orgány 

1. AS FSI je dvoukomorový. Jednu komoru tvoří akademičtí pracovníci („komora akademických 
pracovníků“), druhou studenti („studentská komora“). 

2. Orgány AS FSI jsou: 

a) předseda AS FSI (dále jen „předseda“), 
b) předseda komory akademických pracovníků, který je současně místopředsedou AS FSI, 
c) předseda studentské komory, který je současně místopředsedou AS FSI, 
d) komise AS FSI (dále jen „komise“); komise mohou být stálé (viz čl. 10), anebo zřízené ad hoc. 
e) předsednictvo AS FSI (dále jen „předsednictvo“), tvořené předsedou a místopředsedy AS FSI a 

předsedy stálých komisí AS FSI, 
3. Orgány AS FSI jsou za výkon své funkce odpovědné AS FSI. 

 
Článek 9 

Předseda a místopředsedové AS FSI a předsedové stálých komisí AS FSI 

1. Předseda a místopředsedové jsou voleni vždy na ustavujícím zasedání AS FSI a dále pak v případě 
uvolnění těchto funkcí v průběhu funkčního období AS FSI vždy na nejblíže následujícím řádném 
zasedání AS FSI. 

2. Předsedové stálých komisí jsou voleni vždy na prvém řádném zasedání AS FSI a dále pak v případě 
uvolnění těchto funkcí v průběhu funkčního období AS FSI vždy na nejblíže následujícím řádném 
zasedání AS FSI. 

3. Způsob volby je upraven v části páté. 
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4. V průběhu funkčního období AS FSI může být výkon funkce předsedy, místopředsedů a předsedů 
stálých komisí ukončen: 

a) odstoupením z funkce, 
b) odvoláním, 
c) ukončením členství v AS FSI. 

5. Předseda zejména: 

a) připravuje a řídí zasedání AS FSI a zasedání předsednictva, 
b) podepisuje zápisy ze zasedání AS FSI, vnitřní předpisy a normy schválené AS FSI a ostatní 

dokumenty a listiny vydané AS FSI, 
c) reprezentuje AS FSI navenek a prezentuje zde jeho usnesení, 
d) řídí činnost tajemníka podle čl. 11 odst. 2, 
e) koordinuje práci komisí, 
f) koordinuje součinnost AS FSI s ostatními orgány FSI VUT a jejími součástmi. 

6. Předseda komory akademických pracovníků zejména: 

a) zastupuje předsedu AS FSI v době jeho nepřítomnosti, 
b) připravuje a řídí zasedání komory, 
c) prezentuje usnesení komory na zasedáních AS FSI a směrem k ostatním orgánům AS FSI, 
d) reprezentuje komoru akademických pracovníků navenek a prezentuje zde její usnesení. 

7. Předseda studentské komory zejména: 

a) připravuje a řídí zasedání komory, 
b) prezentuje usnesení komory na zasedáních AS FSI a směrem k ostatním orgánům AS FSI, 
c) spolupodepisuje zápisy ze zasedání AS FSI, 
d) reprezentuje studentskou komoru navenek a prezentuje zde její usnesení. 

8. Předsednictvo: 

a) připravuje zasedání AS FSI, 
b) koordinuje činnost komisí, 
c) v období mezi zasedáními jedná jménem AS FSI za podmínek schválených AS FSI, 
d) usnesením AS FSI může být pověřeno dalšími úkoly. 

 
Článek 10 

Komise AS FSI 

1. AS FSI zřizuje odborné komise za účelem přípravy nebo předběžného projednávání návrhů usnesení 
AS FSI, vytváření odborných posudků, kritických rozborů a návrhů týkajících se rozvoje FSI VUT. 
Komise shromažďuje a předkládá materiály k daným problémům, navrhuje jejich řešení a informuje 
o problémech z okruhu své působnosti. 

2. AS FSI zřizuje tyto stálé komise: 

a) finanční, 
b) legislativní, 
c) organizační a informační, 
d) pro vědu a výzkum, 
e) studijní. 

Jmenované komise zřídí AS FSI nejpozději do 30 dnů po svém ustavení. Stálá komise musí mít minimálně 
tři členy. Každý člen AS FSI se musí zapojit alespoň do jedné stálé komise. Postavení, funkční období a 
volbu předsedů stálých komisí vymezují čl. 8, 9 a 26. 
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3. Podle potřeby může AS FSI zřídit další dočasné komise. Předsedy těchto komisí jmenuje AS FSI. 

4. Komise se na svých návrzích usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 

5. Nemá-li komise pověření AS FSI, nemůže mimo AS FSI vystupovat samostatně jménem AS FSI. 

 

Článek 11 
Tajemník AS FSI 

1. Tajemník AS FSI vykonává organizační a administrativní úkony související s činností AS FSI a v této 
části svojí pracovní náplně je řízen předsedou. 

2. Tajemníka AS FSI jmenuje a odvolává po dohodě s předsedou děkan ze zaměstnanců děkanátu FSI 
VUT. 

 
  
 

ČÁST ČTVRTÁ 
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM 

 

Článek 12 
Základní ustanovení 

1. Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem upravuje postup usnášení se AS FSI o 
návrhu na jmenování  děkanem. 

2. O návrhu kandidáta na jmenování děkanem se AS FSI usnáší tajnou volbou. 

3. Volbu kandidáta na jmenování děkanem vyhlašuje AS FSI současně s pokyny a termíny pro její 
přípravu. 

 

Článek 13 
Volební komise 

1. Přípravu volby zajišťuje a průběh volby řídí volební komise. 

2. Předsedu a členy volební komise jmenuje a odvolává AS FSI z řad svých členů.   

3. Volební komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. 

 

Článek 14 
Kandidáti 

1. Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podat členové akademické obce FSI VUT. 

2. Návrhy podá navrhovatel (-é) písemně volební komisi. Návrhy musejí obsahovat zejména: 

a) jméno a příjmení včetně titulů, věk, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta, 
b) souhlas navrženého s kandidaturou, 
c) jméno a podpis navrhovatele (-ů). 

3. Podmínkou kandidatury je vypracování volebního programu včetně návrhu proděkanů a jeho 
předání volební komisi. 
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4. Z obdržených návrhů vyhovujících náležitostem podle odst. 2 a 3 sestaví volební komise kandidátní 
listinu obsahující jména kandidátů v abecedním pořadí, kterou v určeném termínu předá 
předsedovi AS FSI. 

5. AS FSI svolá shromáždění akademické obce FSI VUT, na kterém všichni kandidáti, uvedení na 
kandidátní listině, seznámí shromáždění se svým volebním programem a zodpoví dotazy 
přítomných členů akademické obce FSI VUT. 

 

Článek 15 
Volba 

1. AS FSI volí kandidáta na jmenování děkanem tajným hlasováním na svém řádném zasedání. 

2. Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků, obsahujících jména kandidátů v abecedním pořadí s 
přiřazenými pořadovými čísly. Volič označí zakroužkováním pořadové číslo jednoho jím voleného 
kandidáta. Jinak upravené hlasovací lístky jsou neplatné. 

3. Volba může být vícekolová, přičemž všechna kola se uskuteční na témže zasedání konaném v 
jediném dni. 

4. Kandidát může před jednotlivými koly volby odstoupit od svojí kandidatury. 

 

Článek 16 
Postup při volbě ze tří nebo více kandidátů 

1. Kandidát je zvolen, získá-li hlas od více než poloviny ze všech členů AS FSI. 

2. Není-li zvolen žádný z kandidátů, sestaví volební komise kandidátní listinu pro další kolo volby tak, že z 
kandidátní listiny posledního kola vyškrtne kandidáta, který získal nejmenší počet hlasů, nebo je-li 
takových kandidátů víc, všechny kandidáty, kteří získali shodně nejmenší počet hlasů. 

3. Je-li počet kandidátů na nové kandidátní listině 

a) větší než dva, proběhne další kolo volby podle odst. 1 a 2, 
b) roven dvěma, proběhne další kolo volby podle čl. 17, 
c) menší než dva, proběhne dohodovací řízení podle čl. 19 a volba se opakuje s kandidátní 

listinou posledního kola podle odst. 1 a 2. 
 

Článek 17 
Postup při volbě ze dvou kandidátů 

1. Kandidát je zvolen, získá-li hlas od více než poloviny ze všech členů AS FSI. 

2. Není-li zvolen žádný z kandidátů, proběhne dohodovací řízení podle čl. 19 a volba se opakuje podle 
odst. 1 a 3. 

3. Není-li v opakované volbě zvolen žádný z kandidátů, je volba ukončena a AS FSI vyhlásí nové volby. 

 

Článek 18 
Postup při volbě v případě jednoho kandidáta 

1. Tento způsob volby se uplatní v případě, že kandidátní listina obsahuje pouze jednoho kandidáta, 
anebo že v důsledku odstoupení ostatních zůstane před volbou jediný kandidát. 

2. Kandidát je zvolen, získá-li hlas od více než poloviny ze všech členů AS FSI. 
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3. Není-li kandidát zvolen, je volba ukončena a AS FSI vyhlásí nové volby. 

 

Článek 19 
Dohodovací řízení 

1. Dohodovací řízení je rozprava členů AS FSI o kandidátech posledního kola, v níž se vzájemně 
seznámí se svými stanovisky a argumenty. 

2. Dohodovací řízení proběhne na uzavřeném pracovním jednání členů AS FSI (čl. 4 odst. 4 Jednacího 
řádu AS FSI). Po dobu trvání dohodovacího řízení se zasedání AS FSI přeruší. 

 

Článek 20 
Průběžné výsledky voleb 

Volební komise provádí vyhodnocení jednotlivých kol tak, aby jejich výsledky mohli sledovat všichni 
přítomní členové AS FSI. 

 

Článek 21 
Vyhlášení výsledků a protokol o volbě 

1. Volební komise bezprostředně po ukončení řádného zasedání AS FSI, na kterém proběhla volba 
kandidáta na jmenování děkanem, seznámí s výsledky volby zvoleného kandidáta i ostatní kandidáty. 

2. O průběhu volby vypracuje volební komise protokol a podepsaný všemi členy komise přítomnými při 
volbě jej předá předsedovi AS FSI. V případě úspěšné volby tím činnost volební komise končí. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 
VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ AS FSI A PŘEDSEDŮ 

STÁLÝCH KOMISÍ AS FSI 

 

Článek 22 
Základní ustanovení 

1. Volba předsedy a místopředsedů (předsedů komor) AS FSI a volba předsedů stálých komisí AS FSI 
probíhá tajným hlasováním hlasovacími lístky. Volby mohou být vícekolové. Všechna kola jedné 
volby musejí proběhnout na jednom zasedání AS FSI. 

2. Volbu předsedy i místopředsedů (předsedů komor) AS FSI řídí: 

a) volební komise (čl. 3 odst. 3) na ustavujícím zasedání AS FSI, nebo 
b) volební komise pro tento účel ustavená ze členů AS FSI na řádném zasedání AS FSI. 

3. Volbu předsedů stálých komisí AS FSI řídí volební komise pro tento účel ustavená ze členů AS FSI na 
řádném zasedání AS FSI. 
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Článek 23 
Volba předsedy 

1. Právo být volen do funkce předsedy má každý člen AS FSI, který je akademickým pracovníkem. 

2. Právo navrhovat kandidáty a volit předsedu má každý člen AS FSI přítomný na ustavujícím 
zasedání AS FSI nebo na řádném zasedání AS FSI, na kterém probíhá volba. 

3. Na kandidátní listinu pro první kolo volby jsou zapsáni v abecedním pořadí všichni navržení 
kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou. Volbu provede volič hlasovacím lístkem, do kterého vepíše 
jméno jím voleného kandidáta. 

4. Předsedou je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční většiny 
přítomných členů AS FSI. 

5. Byl-li v prvním kole pouze jeden kandidát a nebyl zvolen, pak se navrhování kandidátů a volba 
opakují. 

6. Nebyl-li v prvním kole zvolen žádný z více kandidátů, postupují do druhého kola ti dva kandidáti, kteří 
získali největší počet hlasů. Nelze-li o pořadí na prvních dvou místech rozhodnout v důsledku 
rovnosti počtu hlasů, pak: 

a) je-li na prvním místě více kandidátů, postupují do druhého kola pouze tito kandidáti, 
b) je-li na prvním místě jeden kandidát a na druhém místě více kandidátů, postupují do druhého 

kola všichni kandidáti z prvních dvou míst. 

7. Druhé kolo volby probíhá odděleně po komorách. Volbu provede volič hlasovacím lístkem, do 
kterého vepíše jméno jím voleného kandidáta. 

8. Předsedou je ve druhém kole zvolen kandidát, který obdrží největší počet platných hlasů.  V 
případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí počet platných hlasů získaných v komoře akademických 
pracovníků a je-li i tento shodný, opakují se volby podle odst. 7 a 8 tak dlouho, dokud není 
rozhodnuto. 

9. Před hlasováním ve druhém kole i před případným opakovaným hlasováním může kandidát 
odstoupit. 

 

Článek 24 
Volba předsedy komory akademických pracovníků 

1. Právo být volen do funkce předsedy komory akademických pracovníků (dále jen „předseda 
KAP“) má každý člen komory akademických pracovníků s výjimkou předsedy AS FSI. 

2. Právo navrhovat kandidáty a volit předsedu KAP má každý člen komory akademických pracovníků 
přítomný na ustavujícím zasedám AS FSI nebo na řádném zasedání AS FSI, na kterém probíhá 
volba. 

3. Na kandidátní listinu pro první kolo volby jsou zapsáni v abecedním pořadí všichni navržení 
kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou. Volbu provede volič hlasovacím lístkem, do kterého vepíše 
jméno jím voleného kandidáta. 

4. Předsedou KAP je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční většiny 
přítomných členů komory akademických pracovníků. 

5. Byl-li v prvním kole pouze jeden kandidát a nebyl zvolen, pak se navrhování kandidátů a volba 
opakují. 

6. Nebyl-li v prvním kole zvolen žádný z více kandidátů, postupují do druhého kola ti dva kandidáti, kteří 
získali největší počet hlasů. Nelze-li o pořadí na prvních dvou místech rozhodnout v důsledku 
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rovnosti počtu hlasů, pak: 

a) je-li na prvním místě více kandidátů, postupují do druhého kola pouze tito kandidáti, 
b) je-li na prvním místě jeden kandidát a na druhém místě více kandidátů, postupují do druhého 

kola všichni kandidáti z prvních dvou míst. 

7. Předsedou KAP je ve druhém kole zvolen kandidát, který obdrží největší počet platných hlasů. 
V případě rovnosti hlasů se opakují volby tak dlouho, dokud není rozhodnuto. 

8. Před hlasováním ve druhém kole i před případným opakovaným hlasováním může kandidát 
odstoupit. 

 

Článek 25 
Volba předsedy studentské komory 

1. Právo být volen do funkce předsedy studentské komory (dále jen „předseda SK“) má každý člen 
studentské komory. 

2. Právo navrhovat kandidáty a volit předsedu SK má každý člen studentské komory přítomný na 
ustavujícím zasedání AS FSI nebo na řádném zasedání AS FSI, na kterém probíhá volba. 

3. Pro průběh volby předsedy SK platí ustanovení čl. 24 odst. 3 až 8 přiměřeně. 

 

Článek 26 
Volba předsedů stálých komisí 

1. Právo být volen do funkce předsedy stálé komise má každý člen AS FSI s výjimkou předsedy a 
místopředsedů AS FSI, přičemž žádný člen AS FSI nemůže být předsedou více než jedné stálé 
komise. 

2. Právo navrhovat kandidáty a volit předsedy stálých komisí má každý člen AS FSI přítomný na 
zasedání AS FSI, na kterém probíhá volba. 

3. Na kandidátní listinu pro první kolo volby jsou u každé komise zapsáni v abecedním pořadí všichni 
navržení kandidáti, kteří souhlasí s kandidaturou. Volbu provede volič hlasovacím lístkem, do 
kterého ke každé komisi napíše jméno jím voleného kandidáta. 

4. Předsedou stálé komise je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží platné hlasy od nadpoloviční 
většiny přítomných členů AS FSI. 

5. Byl-li v prvním kole pouze jeden kandidát a nebyl zvolen, pak se navrhování kandidátů a volba pro 
příslušnou komisi opakují. 

6. Nebyl-li v prvním kole zvolen žádný z více kandidátů, postupují do druhého kola ti dva kandidáti, kteří 
získali největší počet hlasů. Nelze-li o pořadí na prvních dvou místech rozhodnout v důsledku 
rovnosti počtu hlasů, pak: 

a) je-li na prvním místě více kandidátů, postupují do druhého kola pouze tito kandidáti, 
b) je-li na prvním místě jeden kandidát a na druhém místě více kandidátů, postupují do druhého 

kola všichni kandidáti z prvních dvou míst. 

7. Předsedou stálé komise je ve druhém kole zvolen kandidát, který obdrží největší počet platných 
hlasů. V případě rovnosti hlasů se opakují volby tak dlouho, dokud není rozhodnuto. 

8. Před hlasováním v druhém kole i před případným opakovaným hlasováním může kandidát 
odstoupit. 
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ČÁST ŠESTÁ 
ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Článek 27 
Zrušovací ustanovení 

Dnem vstupu tohoto volebního řádu v účinnost se ruší Volební a jednací řád Akademického senátu 
Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, schválený AS VUT dne 28. 6. 2014. 

 
Článek 28 

Závěrečná ustanovení 

Tento volební řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS VUT. 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

   doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc.        doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. 

        předseda AS FSI       děkan FSI VUT 


