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předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze
VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD
Akademického senátu Fakulty biomedicínského inženýrství
Českého vysokého učení technického v Praze
Článek 1
Základní ustanovení
1. Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ”AS
FBMI”) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení
technického v Praze (dále jen ”FBMI”).
2. Akademickou obec FBMI definuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách, dále jen ”zákon”) v § 25 odst. 3 a § 61 a § 70 a § 77 zákona.
3. Činnost AS FBMI je materiálně i administrativně zajišťována z prostředků FBMI.
4. Členy AS FBMI volí ze svých řad členové akademické obce FBMI. Členy AS FBMI nemohou být děkan, proděkani,
tajemník, rektor, prorektor, kvestor a vedoucí součástí Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“).
5. AS FBMI má 9 členů, z nichž 3 jsou studenti.
6.

Volby jsou přímé a tajné. Členy AS FBMI z řad akademických pracovníků volí zaměstnanecká část
akademické obce FBMI, členy z řad studentů volí studentská část akademické obce FBMI
Článek 2
Pravomoci a úkoly AS FBMI

1. AS FBMI podle zákona (§ 27 odst.1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení pracovišť FBMI,
schvaluje návrh vnitřních předpisů FBMI a postupuje je ke schválení AS ČVUT,
schvaluje rozdělení finančních prostředků FBMI předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření FBMI předloženou děkanem,
schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na FBMI,
schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady FBMI a disciplinární komise FBMI,
usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další
tvůrčí činnosti FBMI vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem ČVUT po projednání ve vědecké radě FBMI.

2. Podle zákona § 27 odst. 2 AS FBMI se vyjadřuje zejména:
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na FBMI,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
3. Děkan informuje AS FBMI o zřízení a složení poradních komisí děkana. AS FBMI má právo vysílat do těchto komisí své
zástupce se statutem pozorovatele.
4. AS FBMI má právo zřídit vlastní komise z členů akademické obce FBMI.
5. AS FBMI deleguje zástupce akademické obce FBMI do orgánů reprezentace vysokých škol.
Článek 3
Zasedání AS FBMI
1. Všechna zasedání AS FBMI jsou veřejná. Termín a místo zasedání jsou zveřejněny zpravidla týden
předem.
2. AS FBMI volí ze svých členů předsedu AS FBMI. Jeho základní povinností je trvale zprostředkovávat styk AS FBMI
s okolím mezi jednáními AS FBMI a dbát o kontinuitu práce AS FBMI. Předseda může svolat mimořádné zasedání AS
FBMI.
3. AS FBMI volí dále ze svých členů předsedajícího a tajemníka na předem stanovenou dobu.
4. Předseda, předsedající a tajemník AS FBMI tvoří předsednictvo, kterému může AS FBMI udělit určitá práva
rozhodování ad hoc. Předsednictvo může být usnesením AS FBMI na vymezené období podle potřeby rozšířeno.
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5. V případě nečekané absence zvoleného předsedajícího je předseda povinen zajistit náhradu. Předseda a předsedající se
v případě nutnosti zastupují.
6. Zasedání AS FBMI připravuje a svolává elektronickou poštou předsedající. Příslušné podkladové materiály obdrží
členové AS FBMI alespoň tři pracovní dny před termínem jednání.
7. Na žádost děkana (zákon § 26 odst. 4) nebo na žádost alespoň třetiny členů AS FBMI předseda svolává bezodkladně
mimořádné zasedání.
8. Návrhy závažných námětů k projednání podávají členové akademické obce přesedajícímu AS FBMI nejpozději 4
pracovní dny před termínem jednání. Program jednání AS FBMI mohou doplnit členové AS FBMI při jeho schvalování.
9. Hlasování AS FBMI je možné provést elektronickým hlasováním.
Článek 4
Jednání a rozhodování AS FBMI
1. Jednání řídí předsedající.
2. AS FBMI je usnášení schopný, je-li přítomno alespoň 6 členů.
3. Hlasování AS FBMI je veřejné. Pouze v případě návrhu podle čl. 2 odst.1 písmeno f) a g) a čl. 2 odst. 5 a při volbě
předsedy AS FBMI rozhoduje AS FBMI tajným hlasováním. V otázkách týkajících se jednotlivých členů akademické
obce se AS FBMI usnáší tajným hlasováním, pokud se AS FBMI nerozhodne jinak.
4. Aby usnesení bylo platné, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina přítomných členů.
5. V případě hlasování o Volebním a jednacím řádu AS FBMI, Statutu FBMI a o návrhu na odvolání děkana, je usnesení
platné, hlasovaly-li pro něj nejméně 2/3 všech členů AS FBMI (min. 6 členů). Návrh na jmenování děkana je přijat,
jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS FBMI (min. 5 členů).
6. Elektronické hlasování slouží AS FBMI k hlasování v případech, kdy AS nemá možnost sejít se v potřebném

termínu nebo je-li na pořadu pouze formální hlasování, u kterého se nepředpokládají připomínky členů AS.
Elektronické hlasování musí splňovat podmínku ověření identity hlasující osoby. Z elektronického hlasování
se pořizuje zápis s jmenovitým zaznamenáním hlasů jednotlivých členů AS. Elektronické hlasování svolává
předseda AS nebo jeho zástupce aspoň 3 dny před hlasováním zároveň s datem ukončení hlasování. Vyjádříli aspoň ⅓ členů AS FBMI nesouhlas s elektronickým hlasováním k projednávanému bodu, je hlasování
neplatné. Elektronickým hlasováním není možné provádět tajná hlasování.
Článek 5
Dokumentace o jednání AS FBMI
1. Zápis o jednání obsahuje datum a místo konání, prezenční listinu, jména hostů, program a průběh jednání, jméno
předsedajícího a tajemníka, plné znění usnesení a výsledky hlasování.
2. Zápis zpracuje tajemník AS FBMI do pěti pracovních dnů od skončení jednání AS FBMI.
3. Předsednictvo poskytne návrh zápisu senátorům k připomínkování v elektronické konferenci senátu. Po zapracování
připomínek předsednictvo konečný návrh zápisu schválí a zveřejní do deseti pracovních dnů od jednání AS FBMI
vyvěšením v budově FBMI v Kladně a v elektronické podobě.
4. Schválený zápis z jednání po podepsání předsednictvem AS FBMI obdrží členové AS FBMI, děkan, předseda
Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ”AS ČVUT”), zástupci FBMI v AS ČVUT
v elektronické formě do tří dnů po jeho schválení. V témž termínu zveřejní předsednictvo schválený zápis na webové
stránce senátu.
Článek 6
Volební komise a výběr kandidátů pro volby do AS FBMI
1. Přípravu a organizační zajištění voleb zabezpečuje volební komise, kterou zřizuje AS FBMI před vyhlášením voleb.
Volební komise má minimálně 3 členy, a to minimálně 2 ze zaměstnanců a minimálně 1 ze studentů AO FBMI. Členové
komise si ze svého středu určí předsedu. Členem volební komise může být kterýkoliv člen akademické obce FBMI
s výjimkou děkana, proděkanů, tajemníka, vedoucích jednotlivých součástí ČVUT a kandidátů do AS FBMI.
2. V případě, že AS FBMI nezvolí volební komisi tak, aby plánované volby mohly řádně proběhnout, zřídí mimořádnou
volební komisi děkan. Volební komise především vypracuje časový harmonogram voleb, shromažďuje návrhy kandidátů,
organizuje volby, sčítá hlasy a o výsledcích voleb informuje AO FBMI. Odpovídá za dodržování termínů jednotlivých
voleb a řádu voleb. Písemné materiály z voleb následně archivuje tajemník AS FBMI.
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3. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FBMI. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas
navrženého kandidáta.
4. Navrhovatelé do AS FBMI předkládají písemnou formou volební komisi návrh na kandidáty obsahující zejména:
- charakteristiku navrhovaného
- fotografii
- souhlas navrhovaného s kandidaturou
- podpis.
Návrhy se odevzdávají volební komisi prostřednictvím sekretariátu děkana.
5. Datum odevzdání návrhů na kandidáty do AS FBMI musí být zveřejněn nejméně 14 dní před stanoveným termínem
odevzdání návrhů. Datum odevzdání stanoví volební komise. Následující pracovní den zveřejní volební komise došlé a
doložené návrhy všech kandidátů na nástěnkách v budově FBMI v Kladně a případně na místech, která stanoví.
Článek 7
Organizace voleb
1.

K volbám budou k dispozici platné seznamy členů akademické obce FBMI, které vypracuje děkanát. Tyto seznamy
budou navíc zveřejněny spolu s návrhy kandidátů do AS FBMI, aby členové akademické obce mohli ověřit svoji
přítomnost v seznamech.

2. Pro volby budou připraveny hlasovací lístky, na nichž budou uvedeni všichni navržení kandidáti v abecedním pořadí
takto:
- akademičtí pracovníci svým jménem a slovním názvem katedry,
- studenti svým jménem, ročníkem, nebo označením PGS.
3. Hlasovací lístky obdrží všechny katedry s předstihem, který stanoví volební komise. Distribuci hlasovacích lístků pro
studenty zorganizuje studentská část volební komise. V době konání voleb budou hlasovací lístky k dispozici také u
volební komise přímo v místnostech, kde volby probíhají.
4. Datum voleb určí a zveřejní volební komise. Datum voleb musí být stanoven tak, aby od termínu zveřejnění kandidátů do
AS FBMI do termínu zahájení voleb uplynulo nejméně 14 dní. Volební akt proběhne nejméně ve dvou dnech. Volební
místnost bude připravena v budově FBMI v Kladně v termínech a na místech stanovených a zveřejněných předem
volební komisí.
5. Volby do AS FBMI se organizují tak, aby nový AS FBMI byl řádně ustanoven alespoň půl roku před koncem funkčního
období děkana.
6. Volič při volbě označí na určeném místě hlasovacího lístku ty kandidáty, které volí do AS FBMI. Platný způsob označení
bude uveden na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek upravený jiným způsobem je neplatný.
7. Každý volič předloží volební komisi ve volební místnosti hlasovací lístek přeložený tak, aby nebylo vidět, jak byl
upraven. Lístek bude orazítkován členem volební komise před vhozením do urny. Neorazítkovaný lístek je neplatný.
Článek 8
Výsledky voleb
1.

Do AS FBMI je zvoleno 6 akademických pracovníků s nejvyšším počtem hlasů a 3 studenti s nejvyšším počtem hlasů,
pokud získali alespoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. V případě rovnosti hlasů u více kandidátů se mezi
nimi rozhodne losem.

2.

Při zvolení většího počtu akademických pracovníků, než je jejich počet v AS FBMI podle čl. 1 odst. 5, stávají se
náhradníky všichni akademičtí pracovníci, kteří získali alespoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. Při zvolení
většího počtu studentů, než je jejich počet v AS FBMI podle čl. 1 odst. 5, stávají se náhradníky všichni studenti, kteří
získali alespoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb.

3.

Volby do AS FBMI, se stejnými kandidáty, jsou v prvním resp. v druhém kole platné při celkové účasti nejméně 15 %
členů příslušné části akademické obce FBMI. Není-li tato podmínka splněna, koná se, se stejnými kandidáty, třetí kolo
voleb, jehož výsledky jsou platné při libovolné účasti členů akademické obce FBMI.

4.

Termíny konání druhého resp. třetího kola voleb stanoví volební komise.

5.

Není-li zvolen počet členů akademického AS FBMI podle čl. 1 odst. 5, volební komise vyhlásí doplňovací volby, které
se po sestavení nové kandidátky, konají v termínu stanoveném volební komisí.

6.

Volební komise vyhlásí výsledky voleb do dvou pracovních dnů po ukončení volebního aktu na nástěnce v budově
FBMI v Kladně a na místech, která stanoví.
Článek 9
Členství v AS FBMI
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1.

Funkční období AS FBMI je tříleté, členové AS FBMI jsou voleni do konce funkčního období.

2.

Funkce člena akademického AS FBMI je čestná, členství je nezastupitelné, práva a povinnosti jsou nepřenosné.

3.
-

Členství v AS FBMI zaniká před uplynutím funkčního období:
ztrátou příslušnosti k akademické obci FBMI, za kterou byl zvolen,
vzdáním se mandátu,
zrušením členství, usnese-li se na tom v tajném hlasování nadpoloviční většina akademické obce FBMI,
dojde-li na straně člena AS FBMI ke změně funkce v rámci FBMI či ČVUT podle čl. 1 odst. 4.

4.

Je-li kandidát zároveň studentem FBMI a zároveň akademickým pracovníkem – zaměstnancem FBMI, zvolí si, zda
bude kandidovat za studentskou, nebo za zaměstnaneckou část akademické obce. Tato volba je neměnná do konce
funkčního období AS FBMI.

5.

Skončí-li členovi AS FBMI, který je zvolen jako studentský člen AS FBMI, studium v průběhu funkčního období AS
FBMI, jeho členství v AS FBMI nezaniká, pokud se po řádném ukončení studia ve studijním programu zapíše během 30
dnů do studia v jiném bezprostředně navazujícím studijním programu na FBMI.

6.

V případě zániku členství v AS FBMI podle odst. 3 se AS FBMI doplní náhradníkem s nejvyšším počtem hlasů. Při
rovnosti hlasů náhradníků rozhodne los.

7.

AS FBMI musí okamžitě během funkčního období vyhlásit doplňovací volby do AS FBMI v případě, že není možné
náhradníky doplnit členy AS FBMI podle čl. 8 odst. 2. Pro doplňovací volby platí stejné předpisy jako pro volby řádné.
Doplňovací volby se nevyhlašují, zbývá-li do konce funkčního období AS FBMI méně než 3 měsíce.
Článek 10.
Volby děkana

1.

Podmínky a formy výběru kandidátů na funkci děkana stanoví AS FBMI současně s vyhlášením voleb.

2.

Při usnášení se o návrhu na jmenování či odvolání děkana musí být přítomny alespoň 2/3 všech členů AS FBMI (min. 6
členů).

3.

Navržen na jmenování děkanem je ten kandidát, pro kterého hlasovala nadpoloviční většina všech členů AS FBMI (min.
5 členů).

4.

Není-li kandidát na děkana zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo volby, případně i třetí kolo volby, a to ve stejný
den, jako první kolo volby. Není-li kandidát zvolen ani ve třetím kole volby, AS FBMI vyhlásí do 14 dnů nové volby.

5.

Není-li kandidát na děkana zvolen v prvním či druhém kole, koná se další kolo volby mezi kandidátem, který získal v
předchozím kole nejvyšší počet hlasů a všemi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů. Pokud v předchozím
kole získalo nejvyšší počet hlasů více kandidátů, postupují do dalšího kola pouze všichni kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů.

6.

Za platný hlas se považuje hlasovací lístek, na kterém byl předepsaným způsobem označen jediný kandidát.

7.

Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně 3/5 všech členů AS FBMI (min. 6 členů). AS
FBMI vyhlásí nové volby tak, aby volby proběhly do 1 měsíce.
Článek 11.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1.

Zrušuje se Volební a jednací řád FBMI ze dne 24. 10. 2007 ve znění jeho změn a doplňků.

2.

Tento Volební a jednací řád FBMI byl schválen AS FBMI dne 10. 3. 2008.

3.

Tento řád byl schválen AS ČVUT dne 26. 03. 2008 a od tohoto data nabývá platnosti a účinnosti.

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
předseda AS FBMI

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.
děkanka FBMI
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