Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty
informatiky a statistiky VŠE v Praze
Článek 1 Všeobecná ustanovení
(1) Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze (dále jen „senát“)
je nejvyšším akademickým orgánem Fakulty informatiky a statistiky (dále jen
„fakulty“), který rozhoduje o nejvýznamnějších otázkách činnosti a rozvoje fakulty.
(2) Členové akademické obce fakulty mají právo volit a být voleni do senátu. Stejně
tak mají právo iniciovat jednání akademického pléna fakulty, účastnit se jednání
senátu a vznášet k senátu a funkcionářům senátu náměty a stížnosti.
(3) Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci fakulty a studenti
fakulty.
(4) Senát je jednokomorový. Počet akademických pracovníků v senátu se rovná počtu
útvarů fakulty s akademickými pracovníky zvětšenému o dva. Každý útvar
s akademickými pracovníky je zastoupen alespoň jedním zástupcem. Počet studentů
v senátu se rovná polovině počtu akademických pracovníků v senátu zaokrouhlené
nahoru.
(5) Členství v senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana nebo
proděkana.
(6) Členství v senátu je nepřenosné a nezastupitelné.
(7) Senát je za svou činnost odpovědný akademické obci fakulty.
(8) Usnesení senátu jsou závazná pro všechny členy akademické obce fakulty (včetně
akademických funkcionářů) a senát má právo plnění těchto usnesení vyžadovat.
(9) Volební období senátu je tříleté. Počíná ustavující schůzí senátu a končí ustavující
schůzí nového senátu.
(10) Senát je povinen zajistit volbu nového senátu tak, aby proběhla nejdříve 2 měsíce
a nejpozději 1 měsíc před ukončením funkčního období stávajícího senátu.
(11) Pokud některý z členů senátu ukončí svoji činnost v senátu (odstoupení z funkce,
ukončení členství v akademické obci aj.), nastupuje na jeho místo další z nezvolených
kandidátů s nejvyšším počtem hlasů při zachování struktury senátu uvedené
v odstavci 4. Pokud takový není a do konce volebního období akademického senátu
chybí více než 6 měsíců, musejí v příslušné části akademické obce proběhnout
doplňovací volby do jednoho měsíce (s výjimkou letních prázdnin) od doby, kdy
došlo k ukončení činnosti člena senátu.

(12) V případě, kdy se nově zvolený senát neujme své funkce v době před skončením
volebního období předcházejícího senátu, rozhoduje v neodkladných záležitostech
stávající senát. Jeho rozhodnutí musejí být potvrzena rozhodnutím nového senátu po
zahájení jeho činnosti, jinak pozbývají platnost.
(13) Mandát člena senátu z řad studentů nezaniká, pokud se takový student do 90 dnů
od úspěšného ukončení svého studia řádně zapsal do dalšího studia na Fakultě
informatiky a statistiky VŠE.
Článek 2 Organizace voleb
(1) Volby zástupců do senátu zajišťuje senát. Pro přípravu, uskutečnění a
vyhodnocení voleb ustaví volební komisi složenou minimálně ze tří členů akademické
obce fakulty. Členem volební komise nemůže být kandidát volby do senátu. Senát má
právo jmenovat jednoho svého zástupce do volební komise. Volební komise zvolí ze
svého středu předsedu.
(2) Volební komise zejména
a) zabezpečí propagaci voleb,
b) přijímá návrhy na kandidáty do data určeného senátem,
c) ověří příslušnost kandidáta k akademické obci fakulty, souhlas kandidáta
s kandidaturou a s lustrací,
d) nejméně 10 dní před prvním dnem konání voleb vyhlásí termín, místo voleb a
seznam kandidátů,
e) zabezpečí technicky vlastní volbu (místnost, evidenci oprávněných voličů,
zajištění hlasovacích lístků, dodržení přímé a tajné volby ap.),
f) po skončení voleb provede sčítání hlasů a vypracuje protokol o výsledcích
voleb, který se seznamy voličů a s hlasovacími lístky předá předsedovi senátu
nejpozději do týdne po konání voleb.
Článek 3 Průběh voleb
(1) Volby jsou přímé a tajné. Každý člen akademické obce obdrží pouze jeden
hlasovací lístek, který obsahuje abecední seznam kandidátů. Volby probíhají odděleně
v části akademických pracovníků a ve studentské části akademické obce. Volba se
provádí označením maximálně určeného počtu kandidátů. Hlasovací lístek je
neplatný, pokud je označeno více kandidátů, než je počet volených zástupců ve volené
části senátu, nebo když označení není provedeno předepsaným způsobem.
(2) Po skončení voleb sestaví volební komise seznam kandidátů podle počtu
získaných hlasů. Členy senátu se stávají kandidáti s největším počtem hlasů na
volitelných místech tak, aby byla zachována struktura senátu uvedená v článku 1,
odstavci (4). V případě rovnosti hlasů na posledních volitelných místech rozhoduje
los.

(3) Vůči postupu při volbách a výsledkům voleb může podat libovolný člen
akademické obce stížnost volební komisi do 14 dnů po ukončení voleb. Komise
rozhodne o oprávněnosti stížnosti a přijme opatření k nápravě.
Článek 4 Orgány senátu
(1) Z řad členů senátu je voleno tříčlenné předsednictvo, které se skládá z předsedy a
dvou místopředsedů, z nichž jeden je zástupce studentské části akademické obce.
(2) K volbě předsednictva dojde na ustavující schůzi senátu. K této volbě je z řad
členů senátu zvolena volební komise v počtu minimálně tří osob.
(3) Volební komise přijímá návrhy na kandidáty do jednotlivých funkcí. Kandidát je
zapsán na kandidátní listinu, pokud s kandidaturou písemně souhlasí.
(4) Volby do každé z funkcí se konají odděleně. Volební komise vyhotoví zápis
o volbách.
(5) Členové předsednictva jsou voleni přímou tajnou volbou. Pro zvolení je potřeba
získat v prvním kole nadpoloviční většinu přítomných členů senátu. Pokud ke zvolení
nedojde v prvním kole, postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem
získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů na druhém místě postupují do druhého kola
všichni s tímto počtem hlasů. Ve druhém kole stačí ke zvolení prostá většina
přítomných členů senátu. Nerozhodne-li se ani ve druhém kole, rozhoduje los.
(6) Není-li předsednictvo zvoleno na ustavující schůzi, musí opakovaná volba
proběhnout na druhém zasedání senátu.
(7) V situacích, kdy nelze senát technicky svolat, může předsednictvo senátu přijímat
platná rozhodnutí v otázkách, které nejsou vymezeny zákonem o vysokých školách.
Takováto rozhodnutí musí být schválena na nejbližším zasedání senátu, jinak
pozbývají platnosti.
(8) Zasedání senátu svolává a jeho práci řídí předseda, který zároveň zastupuje senát
na jednáních kolegia děkana. V jeho nepřítomnosti tyto činnosti vykonává pověřený
místopředseda.
(9) Senát může ze svých členů a dalších osob zřizovat pracovní komise a řešitelské
týmy a stanovit jim v rámci své působnosti úkoly. Předsedu komise či týmu, který je
za činnost svého útvaru odpovědný, volí ze svých řad senát.
Článek 5 Zásady jednání senátu
(1) Ustavující schůzi nově zvoleného senátu svolá předseda odstupujícího senátu, a to
nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb do senátu. V případě, že
v této lhůtě senát nesvolá, učiní tak děkan fakulty. Ustavující schůzi zahájí a až do

zvolení nového předsedy řídí předseda předcházejícího senátu, je-li senátorem. Neníli bývalý předseda senátorem, řídí schůzi nejstarší člen senátu.
(2) Jednání senátu jsou veřejná. Pravidelně jsou přizváváni zástupci akademické obce
fakulty v akademickém senátu VŠE. Řádná zasedání se konají zpravidla jednou za
měsíc (s výjimkou prázdnin).
(3) Předseda senátu je povinen svolat mimořádné zasedání, pokud o to požádá děkan
fakulty nebo nejméně polovina všech členů senátu.
(4) Informace o svolání zasedání senátu musí být dána na vědomí všem členům senátu
a děkanovi fakulty nejméně jeden týden předem. Informace o zasedání je předávána
elektronickou poštou a současně je zveřejněna na informační tabuli senátu. Za
zveřejnění těchto informací odpovídá předseda senátu nebo jím pověřený člen.
(5) Z jednání senátu pořizuje pověřená osoba (zapisovatel) zápis. Přijatá usnesení a
rozhodnutí, o kterých probíhá hlasování, jsou v zápisu obsažena v doslovném znění.
Zápis musí být podepsán předsedou senátu a zapisovatelem.
(6) Zápis je vyhotoven nejpozději týden po zasedání senátu a je předáván obdobným
způsobem jako informace o zasedání. Zápis z jednání senátu je předáván všem
členům senátu, pozvaným hostům, kteří byli přítomni jednání, děkanovi fakulty a
službě informačního servisu FIS a je vyvěšen na úřední desce fakulty.
(7) Podněty pro jednání senátu mohou předkládat jeho členové, děkan a proděkani
fakulty. Členové akademické obce je mohou předkládat prostřednictvím členů senátu.
Rozhodnutí o udělení slova hostům v průběhu jednání náleží předsedovi senátu.
(8) Pro jednání senátu, která vyžadují jeho rozhodnutí, jsou podklady předkládány
navrhovatelem v elektronické podobě předsedovi senátu nejpozději deset dní předem.
Předseda senátu je poskytne členům senátu. Informace o materiálech bude uvedena v
pozvánce na zasedání.
(9) Senát informuje akademickou obec fakulty nejméně jednou ve školním roce o své
činnosti na akademickém plénu. Tato informace je současně publikována
v informačním servisu FIS a vyvěšena na informační tabuli senátu.
(10) V případě, že se jednání dostane do neřešitelné situace, může být ukončeno
z rozhodnutí nadpoloviční většiny přítomných členů senátu.
Článek 6 Ustanovení o hlasování
(1) Senát je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina ze zvolených
členů senátu. Za počet přítomných při tajném hlasování se považuje počet vydaných
hlasovacích lístků.

(2) Hlasování je mimo případů uvedených v zákoně o vysokých školách prováděno
aklamací a veřejně. V jiných případech může o tajném hlasování rozhodnout senát
nadpoloviční většinou přítomných členů. O návrhu na tajné hlasování se rozhoduje
veřejně. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.
(3) V případě schvalování návrhu na jmenování děkana nabývá rozhodnutí platnosti,
jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech členů senátu, v případě návrhu
na odvolání děkana nejméně tři pětiny všech členů senátu. Při projednávání ostatních
návrhů nabývá rozhodnutí platnosti, jestliže se pro něj vysloví nadpoloviční většina
přítomných členů senátu.
(4) Jestliže na jednání senátu nedojde v některé otázce k rozhodnutí, může být
předložena k novému projednání na některém z dalších zasedání.
(5) Jestliže nedošlo k rozhodnutí v případech uvedených v zákoně o vysokých
školách, vytvoří senát dohodovací komisi, ve které jsou zastoupeni všichni členové
předsednictva senátu a po jednom zástupci odporujících si stran. O návrzích
předkládaných senátu dohodovací komise hlasuje. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedy senátu. O návrzích dohodovací komise rozhoduje senát hlasováním.
(6) Pokud senát nedospěje ani na základě dohodovací komise k rozhodnutí
v případech daných zákonem, do jednoho měsíce vypíše mimořádné volby.
(7) V případě, kdy se hlasováním rozhoduje mezi více variantami a ani jedna nezíská
počet hlasů dostatečný pro přijetí, se rozhoduje ve druhém kole. Do druhého kola
postupují dvě varianty, které získaly největší počet hlasů (v případě rovnosti hlasů
více variant).
(8) V případě projednávání návrhů na děkana se postupuje podle odst. 7. Pokud ani ve
druhém kole nezíská žádný návrh potřebný počet hlasů, jsou všechny návrhy
považovány za zamítnuté.
(9) V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů může předseda
senátu požádat členy senátu o hlasování formou per rollam. Hlasovat formou per
rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny v § 27 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, a o návrzích, které vyžadují tajné hlasování.
Hlasování per rollam probíhá elektronicky a za těchto podmínek:
Předseda senátu zašle všem členům senátu návrh usnesení v dané věci včetně
příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď, která musí činit nejméně 3 pracovní
dny od zaslání návrhu.
Jednotliví členové senátu zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi senátu a dvěma
předsedou určeným skrutátorům odpověď „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji
se hlasování“ s požadavkem na potvrzení doručení.
Usnesení je schváleno, pokud s ním souhlasila nadpoloviční většina hlasujících a
zároveň se hlasování účastnila nadpoloviční většina zvolených členů senátu.
Předseda senátu je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším
zasedání senátu nebo jej oznámí elektronicky všem členům senátu.

O hlasování per rollam zhotovuje předsedou senátu pověřená osoba zápis. Čl. 5 odst.
5 a 6 se v tomto případě použijí přiměřeně.
Článek 7 Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Volební a jednací řád senátu je účinný dnem schválení Akademickým senátem
VŠE v Praze.
(2) Volební a jednací řád senátu ze dne 16. května 2011 se ruší.
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