
Dodatek č. 1 
ze dne 29. května 2019, 

kterým se mění 

 
STANOVY Fakultní odborové organizace na Fakultě stavební VUT v Brně ze 

dne 6. března 2019 

 

Tímto dodatkem se mění odstavec IV. Volební řád, který nově zní takto: 

 

IV. Volební řád 

a) VFOO a KKOO jsou voleny členskou schůzí (konferencí). Voličem může být pouze člen 

fakultní odborové organizace, který je zaměstnancem FAST VUT. 

b) Přípravu a organizování voleb řídí nezávislá pracovní skupina (volební komise), jejíž složení 

je schvalováno konferencí FOO nebo VFOO rozšířeným o ÚD. 

c) Kandidátní listiny jsou dvě. Jedna je určena pro volbu členů výboru FOO (VFOO) a druhá 

pro volbu členů kontrolní komise (KK). Obě kandidátní listiny obsahují shodná jména všech 

členů fakultní odborové organizace, kteří jsou zaměstnanci FAST VUT.  

d) Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. Každý volič hlasuje samostatně a osobně, 

zastoupení není přípustné. 

e) Členská schůze (konference) rozhodne před volbami o počtu členů VFOO, KKOO a 

současně rozhodne o nutném minimálním počtu akademických pracovníků ve VFOO. 

f) Volič v elektronické aplikaci v obou listinách označí jím voleného kandidáta či kandidáty 

tak, aby bylo jednoznačné, kterému z kandidátů dává svůj hlas.  Každý volič může odevzdat 

svůj hlas minimálně jednomu a maximálně takovému počtu kandidátů, kolik jich bude 

schváleno dle bodu e). 

g) Za platný hlasovací lístek se považuje ten, který obsahuje jeden až maximální počet členů - 

viz bod e). 

h) Výsledky voleb budou zveřejněny v elektronické aplikaci tak, aby navrhovaní kandidáti 

mohli vyjádřit souhlas se svým členstvím v těchto orgánech. 

i) Zvolení kandidáti, kteří vyjádří souhlas, budou volební komisí pozváni na nejbližší 

konferenci FOO. 

j) Zvolený výbor volí ze svého středu předsedu. Jeho volbu řídí člen volební komise. Předseda 

se volí tajnou volbou bez předchozích návrhů. Ke zvolení je nutná nadpoloviční většina 

hlasů. Nedosáhne-li žádný člen výboru v prvním kole nadpoloviční většiny hlasů, volby se 

opakují. Na místo předsedy pak kandidují dva členové výboru s největším počtem hlasů z 

kola předcházejícího. Místopředsedové jsou voleni aklamací na návrh předsedy. 

k) Funkční období VFOO a KKOO je tříleté a začíná dnem ustavující schůze VFOO (první 

schůze po konferenci FOO). 

l) O odvolání členů VFOO (nebo celého výboru), členů KKOO (nebo celé komise) rozhoduje 

členská schůze (konference). K odvolání se vypíše tajné hlasování. K odvolání je nutný 

souhlas nadpoloviční většiny hlasujících. O svolání členské schůze za účelem „odvolání“ 

musí žádat nejméně 1/3 úseků. 

 



Závěrečná ustanovení 

 

Tento Dodatek ke Stanovám Fakultní odborové organizace na Fakultě stavební VUT 

nabývá platnosti a účinnosti schválením na konferenci FOO FAST v Brně dne 29. 5. 2019 

a současně tímto dnem se ruší odstavec IV. Volební řád Stanov ze dne 6. 3. 2019. 

 

 

 

 

V Brně, 29. května 2019 

 

 

za VFOO 

 

 

 

RNDr. Jana Slaběňáková Ing. Alena Berková 

místopředsedkyně VFOO předsedkyně VFOO 

 
 


