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Doplňovací volby Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FD 

Volební období 2020–2022 

– náhradní termín 

https://www.cvut.cz/akademicky-senat 

https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/akademicky-senat.html#volby 

 

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS ČVUT  

 

Usnesením AS ČVUT FD ze dne 11. ledna 2022 je stanovena dílčí volební komise pro doplňovací 

volby do AS ČVUT v obvodu studentů FD. 

 

Hlavní volební komise pro volby do AS ČVUT byla zvolena na 24. zasedání AS ČVUT ve složení: 

prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. – předseda komise 

Ing. Tomáš Doktor, Ph.D. 

Ing. Jan Řezníček 

 

Volby do AS ČVUT se řídí Zákonem o vysokých školách (Předpis č. 111/1998 Sb. ve znění od 

1. dubna 2021) a Volebním řádem AS ČVUT v platném znění. 

 

Dne 8. března 2022 byly doplňovací volby v původním termínu z důvodu technicko-

organizačního pochybení s možným důsledkem neregulérnosti voleb zastaveny. Dne 

11. března 2022 byl hlavní volební komisí AS ČVUT stanoven náhradní termín voleb. 

 

  

https://www.cvut.cz/akademicky-senat
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Dílčí volební komise - čl. 2, Volebního řádu AS ČVUT 

předseda volební komise: 

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. 

členové volební komise: 

Ing. Zdeněk Michl 

Ing. Lukáš Svoboda 

Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. 

Ing. Stanislav Metelka 

 

Akademickou obec – dle čl. 1, odst. 2. Volebního řádu AS ČVUT 

Akademickou obec ČVUT tvoří akademičtí pracovníci ČVUT a studenti všech studijních programů 

(fakultních i nefakultních) uskutečňovaných na ČVUT. 

 

Studenti - část šestá Zákona o vysokých školách § 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. 

 

Ve volebním obvodu studentů FD mohou do AS ČVUT kandidovat i volit pouze členové 

akademické obce se statutem studenta dle dále uvedených podmínek.  

 

Návrh na kandidáta - čl. 3., odst. 1. Volebního řádu AS ČVUT 

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce ČVUT. K zařazení na kandidátku je 

nezbytný souhlas navrženého kandidáta. Formulář pro návrh kandidáta je umístěn na webových 

stránkách FD na https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/akademicky-senat.html#volby. Návrhy na 

kandidáty v obvodu studentů FD se podávají prostřednictvím emailové zprávy s naskenovaným 

vyplněným formulářem návrhu kandidáta na adresu volby@fd.cvut.cz z adresy registrované 

v usermapu nebo písemnou formou dílčí volební komisi FD či do podatelny ČVUT FD. Souhlas 

kandidáta bude ověřen členy dílčí volební komise. 

1) Návrhy na kandidáty musí být zaslány na uvedenou emailovou adresu, odevzdány 

volební komisi nebo do podatelny ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 od 15. března 2022 

do 22. března 2022 12.00 hod. 

2) Seznam kandidátů bude vyvěšen volební komisí 23. března 2022 na webových stránkách 

FD https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/akademicky-senat.html#volby. 

 

https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/akademicky-senat.html#volby
mailto:volby@fd.cvut.cz
https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/akademicky-senat.html#volby
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Seznamy oprávněných voličů - čl. 3., odst. 6. Volebního řádu AS ČVUT FD 

Seznamy oprávněných voličů v obvodu studentů FD budou uzavřeny ke dni 22. března 2022 a 

vyvěšeny 23. března 2022 na Sharepointu ČVUT FD na adrese 

https://sharepoint.cvut.cz/team/16000. Přístupné budou po přihlášení do příslušného 

webového rozhraní. 

 

Termín a způsob konaní voleb - čl. 3., odst. 3. Volebního řádu AS ČVUT 

Volby do AS ČVUT probíhají elektronickou formou tak, aby byla zajištěna tajnost volby, a aby 

každý oprávněný volič mohl volit jen jednou a jen v jednom volebním obvodu 

(https://volbyas.fd.cvut.cz/). Hlasovací lístek má podobu elektronického formuláře. Doplňovací 

volby do AS ČVUT ve studentské sekci volebního obvodu FD se budou konat v náhradním termínu 

od 29. března 2022 (8.00) do 31. března 2022 (20.00). 

 

Aktivní agitace kandidátů do AS ČVUT v obvodu studentů FD 

Jednotlivým kandidátům bude umožněna v termínu 28. března 2022 – 31. března 2022 aktivní 

agitace formou osobní prezentace ve společných prostorách FD mimo učebny a laboratoře tak, 

aby nebyla narušena běžná činnost fakulty a zajištěna nezávislost a tajnost vlastní volby voličů 

dle čl. 3., odst. 3. Volebního řádu AS ČVUT. 

 

Výsledky voleb – dle čl. 2., odst. 2., písm. d) Volebního řádu AS ČVUT 

Hlavní volební komise mimo jiné vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledky voleb. 

 

Námitky – čl. 2., odst. 5. Volebního řádu AS ČVUT 

Kterýkoli člen akademické obce může do deseti dnů od vyhlášení výsledků voleb podat písemně 

stížnost na průběh nebo vyhodnocení voleb hlavní volební komisi. Ta posoudí takovou stížnost 

a vydá své rozhodnutí do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb. 

 

 

V Praze, dne 15. března 2022 v.r. Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. 

 předseda dílčí volební komise AS ČVUT FD 

 

https://sharepoint.cvut.cz/team/16000
https://volbyas.fd.cvut.cz/

