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Doplňovací volby Akademického senátu ČVUT ve volebním obvodu studentů FD 

Volební období 2020–2022 

– náhradní termín 

Stanovení a vyhlášení výsledků voleb – schůzka dílčí volební komise AS FD dne 1. dubna 2022 

 

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. 

 

Přítomní členové volební komise: 

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. (předseda volební komise), 

Ing. Stanislav Metelka, Ing. Zdeněk Michl, Ing. Lukáš Svoboda, Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. 

 

Průběh stanovení výsledků 

1) Jednání komise začalo v 9.00 hod schůzkou v prostředí MS Teams. 

2) Za dozoru všech členů komise byla stažena data výsledků z volební aplikace 

volbyas.fd.cvut.cz z hlasování Doplňovací volby AS ČVUT – volební obvod studentů FD – 

náhradní termín, které bylo aktivní v termínu od 29. března 8.00 do 31. března 20.00. 

3) Komise na základě uvedených dat konstatovala, že Doplňovacích voleb AS ČVUT – 

volební obvod studentů FD se zúčastnilo 210 členů AO, což je z celkového počtu 

1016 oprávněných voličů 20,67 % (více než 15 %), 13 zúčastněných voličů (1,28 %) se 

zdrželo hlasování. 

4) Komise sestavila pořadí kandidátů podle odevzdaných hlasů. 

 

Vyhlášení výsledků 

Komise zajistí, aby podle VŘ byly výsledky doplňovacích voleb do AS ČVUT předány do 12.00 hod 

dne 1. dubna 2022 hlavní volební komisi AS ČVUT a v elektronické podobě vyvěšeny na webových 

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

https://www.fd.cvut.cz/o-fakulte/akademicky-senat.html#volby
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Nově zvolenému senátorovi i náhradníkům blahopřejeme a zároveň děkujeme všem voličům, 

kteří se voleb zúčastnili. 

 

Výsledky doplňovacích voleb do Akademického senátu ČVUT – komora studentů FD 

Doplňovacích voleb do AS ČVUT komory studentů FD se zúčastnilo 210 osob, což je z celkového 

počtu 1016 oprávněných voličů 20,67 %. Výsledky voleb v jednotlivých volebních obvodech jsou 

platné, pokud se v prvním nebo druhém kole účastnilo nejméně 15 % oprávněných voličů 

příslušného volebního obvodu. Tato podmínka byla splněna. 

 

Zvolení kandidáti do AS ČVUT – komora studentů 

Pořadí Jméno kandidáta (Osobní číslo) Počet hlasů % 

1 
Jakub Ťukal (510106) 

jaktuk@seznam.cz 
144 68,57 

 

Seznam náhradníků do AS ČVUT – komora studentů 

Pořadí Jméno kandidáta (Osobní číslo) Počet hlasů % 

2 
Tomáš Svítil (502988) 

svitito2@student.cvut.cz 
73 34,76 

3 
Jakub Žďárský (495801) 

zdarsja3@fd.cvut.cz 
60 28,57 

 

Požadavek pro náhradníky podle VŘ AS ČVUT, čl. 3, odst. 5: Kandidáti, kteří získali méně než 15 % 

hlasů z počtu hlasů voličů, kteří v příslušném volebním obvodu a kole volby hlasovali, nejsou 

zvoleni ani se nestávají náhradníky. Ostatní kandidáti jsou zařazeni do seznamu podle počtu 

získaných hlasů tak, že kandidát s méně získanými hlasy je na seznamu uveden později. Při 

rovnosti hlasů rozhodne o pořadí v seznamu los, který provede dílčí volební komise. Příslušný 

počet kandidátů, podle čl. 1 odst. 6, 7 a 9, na prvních místech seznamu je zvolen členy AS ČVUT, 

ostatní se stávají náhradníky ve stanoveném pořadí. Minimální potřebný počet hlasů 

pro náhradníka je 32. Tento požadavek splňují všichni kandidáti. 

 

 

 

V Praze dne 1. dubna 2022 v.r. Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. 

 předseda dílčí volební komise AS ČVUT FD 

 

https://usermap.cvut.cz/profile/5bc3157c-56e1-4061-bd34-5a2f6bd80247
https://usermap.cvut.cz/profile/87401a97-1630-4f60-84fd-8947bfe8dd36
https://usermap.cvut.cz/profile/3aecbf2f-d579-41fd-bb3c-b523143e3d8c

