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Volby do Akademického senátu ČVUT (volební obvod FD) a volby do Akademického senátu 

ČVUT Fakulty dopravní 

Volební období 2023–2025 

 

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

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

 

Vyhlášení voleb do AS ČVUT a AS ČVUT FD 

 

Hlavní volební komise pro volby do AS ČVUT byla zvolena na 32. zasedání AS ČVUT dne 29. června 

2022 ve složení: 

Ing. Michal Farník – předseda volební komise 

Ing. Mgr. Jan Feit 

Ing. Stanislav Jeřábek 

RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D. 

 

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

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

 

Usnesením AS ČVUT FD ze dne 14. září 2022 je stanovena dílčí volební komise pro volby do AS 

ČVUT v obvodu FD a volby do AS ČVUT FD ve složení: 

Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. – předseda volební komise 

Ing. Jitka Řezníčková, CSc. 

Ing. Josef Svoboda 

Ing. Tomáš Javořík, Ph.D. 

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

 

Akademičtí pracovníci – část sedmá Zákona o vysokých školách § 70 

1) Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní 

asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou 

zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu 

práce jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát 

dobrého jména vysoké školy. 

2) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen 

jako mimořádný profesor, může je zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení 

s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí. Takové pracovní místo může zastávat 

rovněž osoba, která je významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil 

v praxi alespoň po dobu 20 let. Pracovní místo mimořádného profesora může být zřízeno 

pouze vysokou školou, která má institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání, a 

může být obsazeno po projednání vědeckou radou. 

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

akademické obce se statutem studenta dle dále uvedených podmínek. Ve volebním obvodu 

akademických pracovníků FD mohou do AS ČVUT kandidovat i volit pouze členové akademické 

obce se statutem akademického pracovníka dle dále uvedených podmínek. 

 

Návrh na kandidáta – čl. 3., odst. 4. a 5. Volebního řádu AS ČVUT FD a jeho 2. změna 

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 http://volby.fd.cvut.cz . Návrh na kandidáta se podává prostřednictvím 

emailové zprávy s naskenovaným vyplněným formulářem návrhu kandidáta na adresu 

volby@fd.cvut.cz z adresy registrované v systému usermap nebo písemnou formou členům dílčí 

volební komise FD či na sekretariát děkana ČVUT FD. Souhlas kandidáta bude ověřen členy dílčí 

volební komise. 

http://volby.fd.cvut.cz/
mailto:volby@fd.cvut.cz
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1) Návrhy na kandidáty musí být zaslány na uvedenou emailovou adresu, odevzdány 

volební komisi nebo na sekretariátu děkana ČVUT FD, Konviktská 20, Praha 1 od 17. října 

2022 do 3. listopadu 2022 12.00 hod. 

2) Seznam kandidátů bude vyvěšen volební komisí 16. listopadu 2022 na webových 

stránkách FD http://volby.fd.cvut.cz. 

 

Seznamy oprávněných voličů – čl. 3., odst. 6. Volebního řádu AS ČVUT FD 

Seznamy oprávněných voličů v obvodu studentů ČVUT FD a v obvodu akademických pracovníků 

ČVUT FD budou uzavřeny ke dni 16. listopadu 2022 12.00 hod. a vyvěšeny na Sharepointu ČVUT 

FD na adrese https://campuscvut.sharepoint.com/sites/FD-16000 -> Senát -> Volby -> 

Volby2022. Přístupné budou po přihlášení do příslušného webového rozhraní. 

 

Termín a způsob konaní voleb – čl. 3., odst. 7. Volebního řádu AS ČVUT FD 

Volby do AS ČVUT i AS ČVUT FD probíhají elektronickou formou tak, aby byla zajištěna tajnost 

volby, a aby každý oprávněný volič mohl volit jen jednou a jen v jednom volebním obvodu. 

Hlasovací lístek má podobu elektronického formuláře. Volby do AS ČVUT ve volebního obvodu 

FD a volby do AS ČVUT FD se budou konat v termínu od 22. listopadu 2022 (8.00) do 24. listopadu 

2022 (20.00). 

 

Aktivní agitace kandidátů do AS ČVUT a AS ČVUT FD 

Jednotlivým kandidátům bude umožněna v termínu 21.–24. listopadu 2022 aktivní agitace 

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

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

dle čl. 3., odst. 7. Volebního řádu AS ČVUT. 

 

Výsledky voleb – dle čl. 3., odst. 12. Volebního řádu AS ČVUT FD 

Volební komise vyhlásí výsledky voleb bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 12.00 hod. 

následujícího dne od ukončení voleb. 

 

Námitky – čl. 3., odst. 11. Volebního řádu AS ČVUT FD 

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

dne následujícího po ukončení voleb. 

 

V Praze, dne 5. října 2022 v.r. Ing. Jan Vyčichl, Ph.D. 

 předseda dílčí volební komise AS ČVUT FD 

 

http://volby.fd.cvut.cz/
https://campuscvut.sharepoint.com/sites/FD-16000

