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článek 1
Volby do akademického senátu
Volby do Akademického senátu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci (dále jen AS
FT) upravuje § 26 zákona o VŠ. Termín voleb do každé komory senátu vyhlašuje senát nejméně
tři týdny předem. O konání a průběhu voleb jsou členové AO FT informováni vyhláškou senátu.
Členy komory akademických pracovníků volí akademičtí pracovníci Akademické obce Fakulty
textilní (dále jen AO FT), členy komory studentů volí studenti AO FT. Volby do jednotlivých
komor probíhají odděleně. Příprava a průběh voleb jsou řízeny volební komisí, kterou navrhne
a schválí odstupující senát.
Návrhy kandidátů může podávat každý člen nebo skupina členů AO FT, zvlášť do komory
akademických pracovníků a zvlášť do komory studentů. Návrhy, které se podávají, musí být
podepsány alespoň jedním navrhovatelem a kandidátem. Kandidátky mohou být podávány jen
písemně předsedovi volební komise. Kandidáta nelze navrhnout bez jeho souhlasu. Návrh
mohou podávat jen členové AO FT. Do každé komory mohou podávat návrh jen členové
příslušné části AO. Akademický pracovník, který je současně studentem doktorského studijního
DS programu, je považován za člena zaměstnanecké části AO FT.
Kandidátka musí být zveřejněna na vývěsce AS FT alespoň jeden týden před počátkem voleb.
Volby se konají přímým, tajným hlasováním. Každý člen AO FT hlasuje osobně, není možné
zastupování. O výsledku voleb rozhoduje pořadí kandidátů určené podle počtu získaných hlasů,
v případě rovnosti hlasů rozhoduje los. Průběh voleb se řídí podle § 26, ods.1 zákona o VŠ.
Výsledky voleb vyhlásí volební komise.
Funkční období AS FT je tříleté.
Zánik členství v AS FT před uplynutím funkčního období nastává:
a) zánikem členství v AO FT,
b) odstoupením, které odstupující člen písemně oznámil předsedovi AS FT,
c) zvolením nebo jmenováním do některé funkce neslučitelné s členstvím v AS FT,
d) odvoláním ze senátu, které bylo schváleno nadpoloviční většinou členů příslušné komory
AO FT.
Místo, uvolněné zánikem členství, se do konce funkčního období příslušné komory AS FT
obsazuje dalším kandidátem v pořadí podle výsledku voleb v příslušné části AO FT. Není-li
v pořadníku další kandidát, vyhlásí senát doplňující volby do příslušné komory AS FT.
Při současném odstoupení více než poloviny členů některé z komor AS FT se tato komora
rozpouští.
Je-li rozpuštěna některá z komor senátu, stávající předseda senátu vyhlásí do 14 dnů nové volby
do rozpuštěné komory. V případě rozpuštění obou komor, stávající předseda senátu vyhlásí
nové volby do obou komor.

článek 2
Jednací řád akademického senátu
1. Senát zvolí ze svých členů předsednictvo. Předsednictvo se skládá z předsedy a prvního
a druhého místopředsedy. Předsedu volí AS FT z komory akademických pracovníků, prvního
místopředsedu komora studentů, druhého místopředsedu komora akademických pracovníků.
2. Úkolem předsednictva je připravovat zasedání AS FT.
3. Administrativní záležitosti senátu vyřizuje tajemník, který je jmenován předsedou senátu.
4. Tajemník zodpovídá zejména za:
a) přípravu písemností a jejich distribuci,
b) vyřizování korespondence,
c) zápis usnesení a jeho zveřejnění,
d) registraci námětů vzešlých z iniciativy AO FT,
e) včasné zveřejnění termínu a programu nejbližšího zasedání senátu.
5. Zasedání senátu svolává předseda
a) podle přijatého plánu činnosti minimálně jedenkrát za semestr,
b) na návrh děkana, resp. rektora,
c) v naléhavých případech podle vlastního uvážení,
d) na žádost alespoň čtvrtiny všech členů senátu.
6. Problematiku k projednání je třeba předložit předsednictvu senátu sedm dní před zasedáním
senátu. Senát může výjimečně tuto lhůtu prominout.
7. Senát má právo si vyžádat odborné konzultace nebo vypracování odborných posudků, týkajících
se projednávané problematiky.
8. Senát je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny celkového počtu členů senátu
a současně alespoň polovina členů každé komory senátu. Každá komora má právo požádat, aby
hlasování probíhalo po komorách, s výjimkou hlasování podle § 27 odst. 1 písm. g) zákona
o VŠ. V případě hlasování po komorách je komora schopná usnášení v případě přítomnosti
nadpoloviční většiny členů jednotlivých komor.
9. Usnesení senátu jsou schválena, pokud se pro ně vysloví nadpoloviční většina přítomných členů
senátu. Pokud se hlasuje po komorách, je usnesení schváleno, vysloví-li se pro ně nadpoloviční
většina členů každé komory.
10. Senát se usnáší tajným hlasováním v personálních otázkách, včetně hlasování podle § 27 odst. 1
písm. g) zákona o VŠ a v jiných otázkách, pokud se na tom senát usnese.
11. Usnesení a jiné akty senátu stvrzuje svým podpisem předseda senátu, v případě jeho
nepřítomnosti jeden z místopředsedů.
12. Senát má právo požádat kteréhokoliv člena AO FT nebo zaměstnance Fakulty textilní
Technické univerzity v Liberci o účast na zasedání senátu.
13. Jednání AS FT jsou veřejně přístupná. Nečlenové senátu mohou zasahovat do jednání senátu jen
pokud jim bude uděleno slovo.
14. Jednání senátu vede předseda, za jeho nepřítomnosti 1. popř. 2. místopředseda.

článek 3
Řešení sporných situací
1. Usnesení senátu, které jedna z komor senátu při hlasování po komorách neschválila
nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, je pozastaveno. Je zřízena dohodovací komise,
kterou tvoří místopředsedové senátu a případně děkan fakulty nebo jím určený zástupce.
V případě nepřítomnosti zvolených místopředsedů určí jednotlivé komory jejich zástupce
v dohodovací komisi. Každý z místopředsedů má právo ustanovit maximálně dva členy
dohodovací komise z řad příslušné komory senátu. Jednání dohodovací komise jsou neveřejná.

2. Výsledek jednání předkládá dohodovací komise písemně předsedovi senátu, který stanoví další
postup při řešení sporné otázky.

článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty textilní schválený Akademickým senátem
TUL dne 10.5.2005 se zrušuje.
2. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty textilní byl schválen podle § 27 odst. 1
písmeno b) zákona Akademickým senátem Fakulty textilní TUL dne 22.3.2010 a podle § 9 odst.
1 písmeno b) zákona Akademickým senátem TUL dne 13.4.2010.
3. Tento volební a jednací řád nabývá platnosti dnem 13.4.2010.
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