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Vnitřní předpis Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze byl schválen 

Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 31. ledna 2018. 

 

 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 

 předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 

 

Volební řád Akademického senátu 

Fakulty stavební 

Českého vysokého učení technického v Praze 
 

Článek 1 – Základní ustanovení 

1. Volební řád Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého 

učení technického v Praze (dále jen „Volební řád AS FSv“) je vnitřní 

předpis Fakulty stavební (dále jen „FSv“) upravující záležitosti FSv 

spadající do její samosprávné působnosti, který vychází z ustanovení 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“). 

2. Ustanovení orgánů, práva a povinnosti členů, procedury jednání 

Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého učení 

technického v Praze Fakulty stavební (dále jen „AS FSv“) jsou stanoveny 

ve vnitřním předpisu Jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební 

Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „Jednací řád AS 

FSv“). 

3. Členy AS FSv volí akademická obec FSv přímou a tajnou volbou. 

4. Akademickou obec FSv tvoří akademičtí pracovníci působící na FSv a 

studenti všech studijních programů uskutečňovaných na FSv. 

5. Členové akademické obce FSv, kteří jsou v době konání voleb současně 

studenty FSv i akademickými pracovníky FSv se účastní voleb jako 

akademičtí pracovníci, pokud způsobem stanoveným volební komisí 

neoznámí rozhodnutí účastnit se voleb jako studenti. 

6. AS FSv je tvořen 30 členy akademické obce FSv a má dvě komory. Komora 

akademických pracovníků má 18 členů, studentská komora má 12 členů. 

Článek 2 – Funkční období AS FSv 

1. Funkční období AS FSv je tříleté. Koncem funkčního období AS FSv končí 

funkční období všech jeho členů. 

2. AS FSv může své funkční období zkrátit usnesením podle ustanovení 

Jednacího řádu AS FSv. 

3. Členství v AS FSv zaniká před uplynutím funkčního období: 

a) ztrátou příslušnosti k části akademické obce, za kterou byl člen do AS FSv 

zvolen, s výjimkou uvedenou v odst. 5 tohoto článku, 

b) vzdáním se členství v AS FSv, 
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c) odvoláním, usnese-li se na tom v tajném hlasování nadpoloviční většina 

voličů, 

d) neomluvenou neúčastí na třech zasedáních AS FSv,  

e) neúčastí na více než polovině počtu zasedání AS FSv během 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců funkčního období AS FSv, pokud se AS FSv 

neusnese na výjimce, o kterou člen AS FSv musí požádat písemně před 

uplynutím lhůty pro zánik jeho členství a kterou AS FSv schvaluje 

nejpozději na prvním zasedání AS FSv konajícím se po uplynutí lhůty. 

4. Funkční období všech členů AS FSv skončí, jestliže akademický senát po 

dobu šesti měsíců nekoná podle ustanovení Jednacího řádu AS FSv. 

Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. 

5. Členství studenta v AS FSv při řádném ukončení jeho studia nezaniká, 

vyplývá-li to z čl. 19, odst. 10 Statutu Českého vysokého učení 

technického v Praze. 

6. Uvolněné místo v AS FSv se doplní náhradníkem pro příslušnou komoru 

AS FSv v pořadí stanoveném podle čl. 5 odst. 12. Není-li pro příslušnou 

komoru AS FSv náhradník, vyhlásí AS FSv na svém nejbližším řádném 

zasedání doplňovací volby. 

7. Doplňovací volby do AS FSv se nemusí konat v případě, že místo v AS FSv 

bylo uvolněno v posledních deseti měsících funkčního období a pokud se 

na tom usnese AS FSv. 

Článek 3 – Volby do AS FSv 

1. Právo volit do AS FSv mají všichni členové akademické obce FSv. 

2. Právo být volen členem AS FSv mají všichni členové akademické obce 

FSv. 

3. Časový harmonogram voleb schvaluje a volby do AS FSv vyhlašuje AS FSv. 

4. Pokud volby v době svého funkčního období nevyhlásí AS FSv, po 

skončení funkčního období AS FSv vyhlásí volby a jejich časový 

harmonogram nejpozději do 30 dnů děkan. 

5. Pokud v řádných volbách nebyl zvolen plný počet členů AS FSv, který je 

stanoven v čl. 1 odst. 6, vypíše AS FSv na svém nejbližším zasedání 

doplňovací volby. 

6. Volby řídí nejméně pětičlenná volební komise složená z členů 

akademické obce, kteří ve volbách do AS FSv nekandidují. 

7. Složení volební komise a jejího předsedu schvaluje AS FSv. Pokud volby 

do AS FSv vyhlásil děkan, jmenuje předsedu a členy volební komise 

děkan. 

Článek 4 – Návrh kandidátů pro volby do AS FSv 

1. Návrhy na kandidáty do AS FSv mohou předkládat všichni členové 

akademické obce FSv. 

2. Návrh kandidáta musí být podán v písemné formě a musí obsahovat 

jméno a příjmení kandidáta, jeho stručnou osobní charakteristiku, souhlas 
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kandidáta potvrzený jeho podpisem a označení komory AS FSv, do které 

je kandidát navrhován. 

3. Akademičtí pracovníci mohou kandidovat pouze do komory 

akademických pracovníků a studenti mohou kandidovat pouze do 

studentské komory. 

4. Volební komise zveřejní jména a charakteristiky navržených kandidátů 

nejpozději týden před zahájením voleb. Kandidáti jsou na kandidátních 

listinách řazeni pro každou komoru v abecedním pořadí. 

Článek 5 – Organizace a vyhodnocení voleb do AS FSv 

1. Seznamy členů akademické obce v členění na studenty, akademické 

pracovníky a osoby, které jsou zároveň studenty i akademickými 

pracovníky, zajistí děkanát FSv. 

2. Volič při volbě označí na hlasovacím lístku jména kandidátů, které volí do 

AS FSv. Volič označí nejvýše 18 kandidátů do komory akademických 

pracovníků a nejvýše 12 kandidátů do studentské komory. Při označení 

více kandidátů je hlasovací lístek neplatný. 

3. Během hlasování jsou ve volební místnosti přítomni alespoň dva členové 

volební komise. Při sčítání hlasů jsou ve volební komisi přítomny nejméně 

dvě třetiny členů komise. 

4. Volby do AS FSv mohou probíhat i formou dálkové volby dle rozhodnutí 

volební komise. 

5. Výsledky voleb vyhlásí volební komise nejpozději do dvou pracovních 

dnů od ukončení voleb. 

6. První kolo voleb je platné, zúčastní-li se ho alespoň 15 % voličů z řad 

akademických pracovníků a 15 % voličů z řad studentů. Druhé kolo voleb 

je platné, zúčastní-li se ho alespoň 15 % všech voličů. V případě, že 

nebude ani druhé kolo voleb platné, vyhlašují se podle čl. 3 odst. 3 nebo 

odst. 4 nové volby do AS FSv. 

7. Pro stanovení pořadí kandidátů volební komise vypočte pro každého 

kandidáta přepočtený počet hlasů podle odst. 8 nebo odst. 9. 

8. Přepočtený počet hlasů pro kandidáta do komory akademických 

pracovníků AS FSv se získá jako součet počtu hlasů získaných od studentů 

vynásobeného počtem platných hlasovacích lístků voličů z řad 

akademických pracovníků a počtu hlasů získaných od akademických 

pracovníků vynásobeného počtem platných hlasovacích lístků voličů 

z řad studentů. 

9. Přepočtený počet hlasů pro kandidáta do studentské komory AS FSv se 

získá jako součet počtu hlasů získaných od studentů vynásobeného 

počtem platných hlasovacích lístků voličů z řad akademických pracovníků 

a počtu hlasů získaných od akademických pracovníků vynásobeného 

počtem platných hlasovacích lístků voličů z řad studentů. 

10. Jestliže počet kandidátů do komory AS FSv není větší než počet volených 

členů do této komory AS FSv, pak se členem AS FSv stane pouze ten 
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kandidát, který získal přepočtený počet hlasů větší nebo roven polovině z 

maximálního možného přepočteného počtu hlasů pro příslušnou komoru 

AS FSv určeného z počtu odevzdaných platných hlasovacích lístků. 

11. Do jednotlivých komor AS FSv jsou zvoleni kandidáti, kteří mezi kandidáty 

pro příslušnou komoru získali největší přepočtený počet hlasů. V případě 

rovnosti přepočteného počtu hlasů několika kandidátů do shodné 

komory AS FSv rozhodují o jejich pořadí dvě kritéria v následujícím 

pořadí: 

a) počet hlasů získaný od akademických pracovníků v případě kandidátů 

do komory akademických pracovníků nebo počet hlasů získaný od 

studentů v případě kandidátů do studentské komory, 

b) los, losování jsou přítomni nejméně tři čtvrtiny členů volební komise.  

Kandidáti na dalších místech, kteří získali alespoň 40 % přepočteného 

počtu hlasů posledního zvoleného kandidáta, se stávají náhradníky pro 

příslušné volební období a pro příslušnou komoru AS FSv. 

12. Pro každou komoru AS FSv sestaví volební komise pořadí náhradníků 

podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti přepočteného počtu 

hlasů několika náhradníků do shodné komory AS FSv rozhodují o jejich 

pořadí dvě kritéria v následujícím pořadí: 

a) počet hlasů získaný od akademických pracovníků v případě kandidátů 

do komory akademických pracovníků nebo počet hlasů získaný od 

studentů v případě kandidátů do studentské komory, 

b) los, losování jsou přítomni nejméně tři čtvrtiny členů volební komise. 

13. O průběhu a výsledcích voleb včetně pořadí náhradníků a popisu způsobu 

a výsledku případného losování vypracuje volební komise zprávu, kterou 

předloží na zasedání nově zvoleného AS FSv. Zprávu podepíše předseda a 

nejméně tři další členové komise, kteří se zúčastnili sčítání hlasů. 

Článek 6 – Přechodná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen na zasedání AS FSv dne 20. prosince 

2017. 

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení 

Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze. 

 

 

 

 

prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 

děkanka FSv 

 

 

 




