
Postup volby v hlasovací aplikaci 

volbyas.fd.cvut.cz 
pro Doplňovací volby Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FD 

Volební období 2020 – 2022 
 

1) E-mail s heslem do aplikace 

Hlasovací aplikace používá vlastní, na ostatních systémech ČVUT nezávislé heslo. 

Oprávnění voliči (studenti a doktorandi – viz seznam voličů) použijí heslo, které obdrželi 

pro minulou volbu (a případně si ho změnili). V aplikaci najdou pokyny pro obnovu 

případně zapomenutého hesla. 

Nově oprávnění voliči obdrží e-mail s heslem do hlasovací aplikace. Tento e-mail bude 

doručen na e-mailovou adresu nastavenou na Vašem profilu v USERMAPu – tedy buď na 

fakultní nebo na jiný účet, kam vám chodí i další školní maily. 

Pokud vám e-mail s heslem nedorazil, zkuste ho najít v nevyžádané poště (SPAMu) podle 

odesílatele „noreply@hlasovani.cvut.cz“ nebo předmětu „Přístupové údaje do 

hlasovacího systému“. 

2) Přihlášení do aplikace 

Otevřete aplikaci na adrese volbyas.fd.cvut.cz a přihlaste se. 

Uživatel je Vaše username v ČVUT (jako do KOSu), heslo výstupem z předchozího kroku. 

3) Výběr hlasování 

V levém menu vyberte postupně Hlasování a Seznam hlasování. 

Mezi aktivními hlasováními uvidíte testovací hlasování (to můžete ihned vyzkoušet) 

a v době průběhu voleb i hlasování skutečné – Doplňovací volby AS ČVUT 2022. 

4) Samotné hlasování 

Samotné hlasování probíhá zaškrtnutím dané možnosti levým tlačítkem myši (výběrem 

kandidáta), stiskem tlačítka Hlasovat a potvrzením volby. 

Volit můžete až dva kandidáty. Systém umožňuje také nevybrat žádného z kandidátů 

(zdržet se hlasování). 

Po ukončení celého hlasování můžete zobrazit jeho výsledek na kartě Dokončené po 

výběru daného hlasování. 

Kontakty 

Pokud cokoliv nezafungovalo podle návodu, obraťte se přímo na volební komisi nebo 

technickou podporu (e-mail: volby@fd.cvut.cz). Všechny potřebné informace naleznete 

též na stránce volby.fd.cvut.cz.  

https://volbyas.fd.cvut.cz/
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Additional elections of the CTU Academic Senate 2022 (FTS students’ constituency) 

– election application – information in English 

1) Email with password to the application 

The voting application uses a separate password, independent of the other CTU systems  

Eligible voters (students and PhD students – see list of voters) will use the password 

received (and eventually changed) during previous voting attempt. Password recovery 

instructions are included in the voting application. 

Newly eligible voters will receive an email to the address set up on their USERMAP profile 

– i.e. either a faculty or other account that receives your school emails. 

If you did not receive the email with the password, try to find it in your junk mail (SPAM) 

by sender „noreply@hlasovani.cvut.cz“ or subject „Přístupové údaje do hlasovacího 

systému“. 

2) Login to the application 

Open the application at volbyas.fd.cvut.cz and log in. 

User is your username in CTU, password is the output from the previous step. 

3) Vote selection 

In the left menu, select Hlasování / Seznam hlasování (EN: Voting / Voting list). 

Among the active ballots you will see a test ballot (you can try it immediately) and during 

the election you will see the real ballot – Doplňovací volby AS ČVUT 2022 (EN: Additional 

elections AS CTU 2022). 

4) The actual vote 

The actual voting is done by checking the given option with the left mouse button 

(selecting the candidate), clicking the Hlasovat (EN: Vote) button and confirming the 

vote. 

You can vote for up to two candidates. The system also allows you not to select any of 

the candidates (abstain from voting). 

Once the voting is complete, you can view the result on the Completed tab after selecting 

the vote. 

Contact 

If anything does not work as instructed, please contact the voting committee or technical 

support (e-mail: volby@fd.cvut.cz) or visit web volby.fd.cvut.cz. 
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