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Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 28. června 

2017 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní 

 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 

předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 

 

 

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen 

„AS FD“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (dále jen „zákon“) samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce 

Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen „AO FD“) a je 

garantem akademických svobod a demokratických a efektivních způsobů řízení činností 

Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen „ČVUT FD“). Tento 

Volební řád AS FD stanovuje složení AS FD a upravuje pravidla voleb do AS FD. 

 

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU ČESKÉHO 

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE FAKULTY 

DOPRAVNÍ 
 

Článek 1  

Složení AS FD 

(1) AS FD se skládá ze dvou rovnoprávných komor, a to zaměstnanecké a studentské. 

Zaměstnaneckou komoru tvoří členové z řad akademických pracovníků působících 

na ČVUT FD (§ 70 zákona). Studentskou komoru tvoří členové z řad studentů 

zapsaných na ČVUT FD (§ 61 zákona). Počet členů AS FD je devatenáct, z toho do 

zaměstnanecké komory se volí dvanáct členů a do studentské sedm členů. 

(2) Funkce člena AS FD je čestná. Členství je nezastupitelné, práva a povinnosti jsou 

nepřenosné. 

(3) Členství v AS FD je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, 

proděkana, tajemníka fakulty a vedoucího ústavu ČVUT FD. 

 

Článek 2  

Funkční období AS FD 

(1) Funkční období AS FD je tříleté. Koncem funkčního období AS FD končí funkční 

období všech jeho členů. Kromě důvodů uvedených v § 26 odst. 3 zákona zaniká 

členství v AS FD před uplynutím funkčního období: 

a. ztrátou příslušnosti k AO FD, 

b. vzdáním se mandátu, 

c. vznikem skutečnosti, která podle zákona nebo tohoto řádu brání 

členství v AS FD, 
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d. odvoláním člena AS FD, přičemž pro odvolání se musí v tajném hlasování 

vyslovit nadpoloviční většina AO FD, 

e. neomluvenou neúčastí na třech po sobě jdoucích řádných zasedáních AS 

FD, pokud se AS FD neusnese na výjimce nejpozději právě na třetím 

zasedání s neomluvenou neúčasti člena AS FD, 

f. omluvenou neúčastí na pěti po sobě jdoucích řádných zasedáních AS FD, 

pokud se AS FD neusnese na výjimce nejpozději právě na pátém 

zasedání s omluvenou neúčasti člena AS FD. 

(2) Pokud některému členu AS FD v průběhu funkčního období členství zaniklo, bude 

nahrazen náhradníkem s nejvyšším počtem hlasů ve volbách do AS FD (viz čl. 3 

odst. 10 tohoto řádu). 

(3) Je-li student zvolený do akademického senátu fakulty v průběhu svého funkčního 

období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, může 

vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství  

v akademickém senátu fakulty nezaniká.  Student, předpokládající řádné ukončení 

studia ve studijním programu, nejpozději do dne vykonání státní závěrečné 

zkoušky oznámí písemně předsedovi AS FD, že hodlá pokračovat ve studiu v jiném 

bezprostředně navazujícím studijním programu na ČVUT FD, a nejpozději do 120 

dnů od úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky se do bezprostředně 

navazujícího studijního programu skutečně zapíše (čl. 19 odst. 11 Statutu ČVUT). 

(4) Pokud člen AS FD nebude moci vykonávat svůj mandát po dobu delší než 3 měsíce 

(např. zahraniční služební cesta, studijní pobyt, apod.), může požádat o přerušení 

svého členství na dobu určitou. Písemná žádost se podává k rukám předsedy  

AS FD s udáním důvodu a datem počátku a konce přerušení členství. Po dobu 

přerušeného členství nastupuje na dočasně uvolněné místo náhradník s nejvyšším 

počtem hlasů. Po ukončení přerušeného členství se náhradníkem stává člen AS FD 

s nejnižším počtem hlasů a zároveň nejkratší dobou svého mandátu. 

 

Článek 3  

Volby do AS FD 

(1) Pro přípravu a organizační zajištění voleb AS FD ustanovuje volební komisi, a to 

tak, že zvolí předsedu, který navrhne členy volební komise, o kterých AS FD 

následně hlasuje. Volební komise má minimálně tři členy, a to minimálně dva ze 

zaměstnanecké komory AS FD a minimálně jednoho ze studentské komory AS FD, 

další členové nemusejí být členy AS FD, ale musí být členy AO FD. Předseda volební 

komise musí být členem AO FD a zároveň nesmí být kandidátem do AS FD ve 

volbách, pro které se tato komise ustanovuje. 

(2) Volby jsou přímé s tajným hlasováním. Členy AS FD z řad akademických 

pracovníků a studentů volí AO FD v jednom volebním obvodu. Hlasy akademických 

pracovníků i studentů mají stejnou váhu. 

(3) Do AS FD může kandidovat každý člen AO FD s výjimkou rektora, prorektora, 

kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a vedoucího ústavu ČVUT FD. 

(4) Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen AO FD. K zařazení na kandidátku je 

nezbytný písemný souhlas navrženého kandidáta a vyjádření podpory, doložené 

podpisy nejméně pěti členů AO FD s uvedením pracoviště nebo ročníku. 
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(5) Návrh na kandidáta se předkládá písemnou formou volební komisi. Návrhy musí 

být odevzdány volební komisi nejpozději do 7 kalendářních dnů před konáním 

voleb. Předseda volební komise zodpovídá za uveřejnění došlých návrhů všech 

kandidátů na úřední desce ČVUT FD následující pracovní den po ukončení přijímání 

návrhů na kandidáta. 

(6) K volbám zveřejní volební komise seznamy oprávněných voličů. Pro volby připraví 

volební komise volební lístky. 

(7) Volební akt proběhne nejméně ve dvou dnech. Volič označí na hlasovací lístek 

maximálně tolik kandidátů, kolik je volných mandátů v AS FD, v opačném případě 

je hlas neplatný. Platný způsob označení bude uveden na hlasovacím lístku. Na jiné 

úpravy hlasovacího lístku nebude brán zřetel. 

(8) Volby do AS FD jsou platné, nedojde-li k porušení ustanovení zákona, nebo 

Volebního řádu. Volby do AS FD v prvním a druhém kole jsou platné při celkové 

účasti nejméně 15% členů AO FD, ve třetím kole jsou platné při libovolné účasti. 

Druhé, případně třetí kolo voleb je vyhlášeno při nedostatečné účasti voličů. Pokud 

není ve volbách zvolen potřebný počet kandidátů do AS FD, je třeba vyhlásit 

doplňovací volby. 

(9) Termíny konání voleb stanoví volební komise. 

(10) Všichni členové AO FD volí v jednom volebním obvodu. Po skončení voleb jsou 

kandidáti seřazeni sestupně podle počtu získaných hlasů. Do AS FD je zvoleno 

podle pořadí dvanáct akademických pracovníků a sedm studentů v řádných 

volbách, nebo právě tolik akademických pracovníků, resp. studentů, kolik je 

volných míst v příslušné komoře při volbách doplňovacích. Další kandidáti z každé 

komory se stávají podle počtu obdržených hlasů náhradníky ve volebním období 

za členy AS FD v příslušné komoře, jimž zaniklo členství dle článku 2 odst. 1 tohoto 

Volebního řádu. Bude-li počet náhradníků vyčerpán, proběhnou doplňovací volby. 

Doplňovací volby probíhají podle stejných pravidel jako řádné volby. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje los za přítomnosti všech kandidátů s rovností hlasů, 

předsedy a minimálně dvou dalších členů volební komise. 

(11) Námitky proti průběhu voleb musí být podány písemně volební komisi nejpozději 

do 23.59 hod. dne následujícího po ukončení voleb. 

(12) Výsledky voleb vyhlásí volební komise do 12.00 hod. následujícího dne od 

ukončení voleb. 

(13) O průběhu a výsledcích voleb včetně pořadí náhradníků vypracuje volební komise 

zprávu, kterou předloží na zasedání nově zvoleného AS FD. Zprávu podepíší 

alespoň tři členové komise (předseda a minimálně dva další členové komise). 
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Článek 4  

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád AS FD ze dne 31. října 2007. 

(2) Tento řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona AS FD dne 12. června 

2017 a AS ČVUT dne 28. června 2017. 

(3) Volební řád AS FD nabývá platnosti a účinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona 

dnem schválení AS ČVUT. 

 

 

Ing. Martin Jacura, Ph.D. 

předseda AS ČVUT FD 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c. 

děkan ČVUT FD

 

 


