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Volby do Akademického senátu ČVUT FD 

a Akademického senátu ČVUT 

Vyhlášení voleb 

Období 2014 – 2016 
  

1) Na základě jednání AS ČVUT FD dne 6. 11. 2013 stanovuje volební komise termín 
konání voleb do AS ČVUT a AS ČVUT FD na dny 2. – 5. 12. 2013. 

2) Hlavní volební komise pro volby do AS ČVUT byla zvolena na 28. zasedání AS ČVUT 
ve složení: 

doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D. – předseda komise 
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
Ing. Petr Mareček 

3) Volby do AS ČVUT FD a do AS ČVUT se řídí Volebním a jednacím řádem AS ČVUT 
FD a Volebním a jednacím řádem AS ČVUT v platném znění, viz odkazy: 

http://www.fd.cvut.cz/strucne-o-fakulte/predpisy-a-dokumenty.html 
http://www.cvut.cz/documents/10552/903bece1-d9e5-4e63-bb18-8ad2b3c3aaf6 

Z volebního a jednacího řádu AS ČVUT FD: 

K čl. 4, odst.1. 
Volební komise za zaměstnaneckou část: 

Mgr. Alexej Kusák – předseda komise, 
Ing. Alexandra Dvořáčková, 
Ing. Martin Jacura, Ph.D., 
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., 
Ing. Jan Vyčichl, Ph.D., 

za studentskou část: 

Bc. Ota Hajzler. 

Sekretariát volební komise: 

O. Neničková (sekretariátu fakulty). 

K čl. 1, odst.2., dle §25 odst. 3 zákona 
Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti 
zapsaní na této fakultě. 

Část šestá zákona studenti § 61 

(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium 
přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia. 

(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 
a 2 nebo přerušení studia podle § 54. 

http://www.fd.cvut.cz/strucne-o-fakulte/predpisy-a-dokumenty.html
http://www.cvut.cz/documents/10552/903bece1-d9e5-4e63-bb18-8ad2b3c3aaf6
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Část sedmá zákona Akademičtí pracovníci, § 70 

(1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak 
pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 
tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy. 

(2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a 
vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. 

(3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci. 

K čl 4., odst.4. 

Návrhy na kandidáty se podávají písemnou formou volební komisi nebo sekretariátu. 
Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrženého kandidáta a vyjádření podpory, 
doložené podpisy nejméně pěti členů Akademické obce s uvedením pracoviště nebo 
ročníku, u kandidátů do AS ČVUT i s uvedením fakulty. Formulář pro návrh kandidáta je 
na webových stránkách FD. 

Návrh na kandidáta do AS ČVUT FD může být podpořen výhradně členy AO ČVUT FD. 

Návrh na kandidáta do AS ČVUT může být podpořen členy AO ČVUT. 

K čl. 4., odst.5. 

1) Návrhy na kandidáty musí být odevzdány volební komisi nejpozději 25. listopadu 2013. 

2) Návrhy kandidátů budou vyvěšeny volební komisí 26. listopadu 2013 na úřední desce 
ČVUT FD v budově Konviktská v Praze, na vývěsce v budově pracoviště Děčín a seznam 
kandidátů bude zveřejněn na www.fd.cvut.cz. 

K čl. 4., odst.6. 

Seznamy oprávněných voličů budou vyvěšeny 26. listopadu 2013 na vývěsce v budově 
Konviktská v Praze a na vývěsce v budově pracoviště Děčín. Voliči budou prokazovat 
totožnost průkazem obsahujícím jméno a fotografii voliče (občanský průkaz, průkaz 
studenta, kmenový list k časovým jízdenkám na veřejnou dopravu, atd.). Hlasovací lístky 
budou voličům vydávány při registraci před vstupem do volební místnosti. 

K čl. 4., odst.7. a 9. 

Volby do AS ČVUT FD a AS ČVUT se budou konat ve dnech 2. – 5. prosince 2013: 

a) v budovách fakulty v Konviktské, Na Florenci a v Horské - rozpis otevření volebních 
místností po jednotlivých dnech bude vyvěšen s návrhy na kandidáty na vývěsce v budově 
Konviktská, Florenc a Horská a v elektronické podobě na www.fd.cvut.cz. 

b) v budově fakulty pracoviště Děčín v Pohraniční 1 - rozpis otevření volebních místností 
po jednotlivých dnech bude vyvěšen s návrhy na kandidáty na vývěsce v budově 
pracoviště Děčín. 

K čl. 4., odst.11. 

Námitky proti průběhu voleb musí být podány písemně volební komisi nejpozději do 23.59 
hod 6. prosince 2013. 

K čl. 4., odst.12. 

Výsledky voleb vyhlásí volební komise do 12.00 hodin 6. prosince 2013 oznámením na 
vývěsce v budově Konviktská 20, Praha 1 a na vývěsce v budově pracoviště Děčín a v 
elektronické podobě na www.fd.cvut.cz. 

 

V Praze dne 6. Listopadu 2013 Mgr. Alexej Kusák 

 předseda volební komise ČVUT FD 
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