ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VOLBU KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM
FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ ÚNOR 2018 AŽ LEDEN 2022
1.

VYHLÁŠENÍ VOLBY

Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen AS FAST) vyhlásil
na svém 26. zasedání 17. května 2017 podle § 27 odst. 1 písm. g zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, volbu kandidáta na jmenování děkanem
FAST pro funkční období únor 2018 až leden 2022. Volba se uskuteční na mimořádném zasedání AS
FAST, které se bude konat 18. října 2017 od 13.00 hodin.
Podrobnosti volby upravuje Volební řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem (dále jen VŘ),
který je přílohou č. 2 Volebního a jednacího řádu AS FAST. Termíny volby stanoví podle čl. 1 VŘ tyto
pokyny.
Bude-li v období mezi vyhlášením volby a volbou schválen nový Volební řád AS FAST, pro volbu se
neuplatní.
2.

VOLEBNÍ KOMISE

Volbu zajišťuje a průběh volby řídí podle čl. 2 VŘ volební komise ve složení:
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., AIÚ
Ing. Boris Biely, TST
Ing. Karel Dvořák, Ph.D., THD
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D., SZK
prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc., STM
Ing. Dušan Stehlík, Ph.D., PKO
prof. Ing. Jiří Vala, CSc., MAT
Ing. Zbyněk Auer, 1. roč. nD – PST
Eliška Jarmerová, 4. roč. nA – A
Ing. Radka Matuszková, 4. roč. nDK – KDS
Bc. Lukáš Rundt, 1. roč. nC – M
Ing. Michaela Šmídková, 4. roč. nD – KDS
Jana Vtípilová, 3. roč. nA – A

(není členem AS FAST)
(člen KAP AS FAST)
(není členem AS FAST)
(není členkou AS FAST)
(člen KAP AS FAST)
(není členem AS FAST)
(člen KAP AS FAST)
(člen SK AS FAST)
(členka SK AS FAST)
(není členkou SK AS FAST)
(člen SK AS FAST)
(členka SK AS FAST)
(členka SK AS FAST)

Předsedou volební komise je doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.
3.

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ

Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podávat podle čl. 3 odst. 1 VŘ všichni členové akademické obce FAST. Návrh musí vyhovovat požadavkům čl. 3 odst. 2 VŘ; musí být vyhotoven
v písemné podobě a obsahovat:
a)
b)
c)
d)
e)

úplné jméno (křestní jméno, příjmení a akademické tituly) navrženého kandidáta,
jeho datum narození,
jeho současné pracoviště,
potvrzení navrženého, že souhlasí s kandidaturou,
úplné jméno navrhovatele a jeho vlastnoruční podpis.

Návrh musí být doručen do 20. září 2017, 15.00 hodin buď osobně předsedovi volební komise, nebo
ponechán na adresu
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D.,
Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky FAST,
602 00 Brno, Veveří 95
na podatelně FAST do uvedeného data a času.
4.

KANDIDÁTNÍ LISTINA

Volební komise prostuduje doručené návrhy, vyřadí návrhy neodpovídající předchozímu čl. 3 a na
základě zbylých návrhů sestaví podle čl. 3 odst. 3 VŘ kandidátní listinu. Tuto kandidátní listinu do 21.
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září 2017, 9.00 hodin předá předsedovi AS FAST a zajistí její zveřejnění v informačním systému
FAST.
5.

VOLEBNÍ PROGRAMY

Volební komise požádá všechny kandidáty, zařazené na kandidátní listinu, aby zaslali svůj volební
program v elektronické formě ve formátu pdf na adresu
apeltauer.t@fce.vutbr.cz
do 27. září 2017, 12.00 hodin a aby jej současně v písemné formě s vlastnoručním podpisem a datem
doručili osobně předsedovi volební komise nebo jej na adresu předsedy volební komise ponechali na
podatelně FAST do uvedeného data a času. Volební komise zajistí zveřejnění všech dodaných volebních programů v informačním systému FAST do 5. října 2017, 12.00 hodin.
6.

SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE

Předvolební setkání akademické obce FAST s kandidáty na funkci děkana FAST se uskuteční 11. října
2017 od 15.00 hodin v aule budovy A. Program tohoto shromáždění se řídí čl. 3 odst. 4 VŘ.
7.

PRŮBĚH VOLBY

Volba se uskuteční tajným hlasováním členů AS FAST. Průběh volby předepisuje čl. 4 VŘ. Zasedání je
veřejné, není-li stanoveno jinak, zejména nejde-li o dohodovací řízení (viz čl. 5 odst. 4 VŘ).
Přizvanými účastníky zasedání jsou všichni kandidáti na funkci děkana FAST. Těmto přizvaným
účastníkům umožní AS FAST krátké vystoupení, jehož délka nepřesáhne 5 minut. Pořadí vystoupení
stanoví AS FAST před zahájením volby losem.
Přizvanými účastníky jsou rovněž osoby podle čl. 16 Volebního a jednacího řádu AS FAST a navíc
předseda a členové volební komise, kteří nejsou členy AS FAST. Předseda a členové volební komise
se účastní i případné neveřejné části zasedání.
Volba probíhá pomocí hlasovacích lístků. Volební komise vydá postupně pro každé kolo volby každému voliči hlasovací lístek. Volič se s hlasovacím lístkem odebere do prostoru vyhrazeného pro úpravu
hlasovacích lístků, kde zakroužkuje pořadové číslo před jménem vybraného kandidáta; jinak označené
hlasovací lístky jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek vhodí volič do volební urny.
Volba může být vícekolová. Postup při volbě ze tří nebo více kandidátů určuje čl. 5 VŘ, postup při
volbě ze dvou kandidátů čl. 6 VŘ, postup při volbě v případě jediného kandidáta čl. 7 VŘ. Před kterýmkoliv kolem může kandidát od své kandidatury odstoupit.
8.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ

Po ukončení hlasování v každém kole otevře volební komise volební urnu a sečte hlasy pro jednotlivé
kandidáty v tomto kole. Kandidát je zvolen, získá-li hlasy od více než poloviny členů AS FAST, tj. bez
ohledu na počet přítomných voličů nejméně 21 hlasů. Volební komise seznámí podle čl. 8 VŘ kandidáty a voliče s výsledkem volby a vypracuje o volbě protokol. Průběh a výsledek volby zveřejní volební komise v informačním systému FAST.
Nepodaří-li se postupem podle čl. 5, 6 a 7 VŘ žádného kandidáta zvolit (např. získají-li všichni kandidáti při volbě podle čl. 5 VŘ i po dohodovacím řízení shodný počet hlasů nebo žádný z kandidátů při
volbě podle čl. 6 nebo 7 VŘ nezíská nadpoloviční většinu hlasů), případně odstoupí-li všichni kandidáti, vyhlásí AS FAST novou volbu (viz čl. 7 odst. 3 VŘ) a schválí nové organizační pokyny včetně
jmen členů nové volební komise.
9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto pokyny schválil AS FAST na svém 26. zasedání 17. května 2017.
Tyto pokyny jsou platné do ukončení volby kandidáta na jmenování děkanem, nerozhodne-li během
jejich platnosti AS FAST jinak.
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PŘÍLOHA
ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLBY KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM
FAKULTY STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ
PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ ÚNOR 2018 AŽ LEDEN 2022
17. 05. 2017
20. 09. 2017
21. 09. 2017
27. 09. 2017
05. 10. 2017
11. 10. 2017
18. 10. 2017

13.00
15.00
09.00
12.00
12.00
15.00
13.00

středa
středa
čtvrtek
středa
čtvrtek
středa
středa

vyhlášení volby na 26. zasedání AS FAST
konec podávání návrhů
zveřejnění kandidátní listiny
konec přijímání volebních programů
zveřejnění volebních programů
předvolební setkání akademické obce FAST
volba na mimořádném zasedání AS FAST
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