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V O L E B N Í  Ř Á D  

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 

  ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

 

Článek 1 
Volební obvody, vyhlášení voleb 

 

  
(1)  Členy Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „AS ČVUT“) 

volí akademická obec Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT”). 
 

(2)  Akademickou obec ČVUT tvoří akademičtí pracovníci ČVUT a studenti všech studijních programů 
(fakultních i nefakultních) uskutečňovaných na ČVUT.  
 

(3)  AS ČVUT má 45 členů, z toho 27 akademických pracovníků volených ve volebních obvodech 
podle odstavce 4 písm. a) a b) a 18 studentů volených ve volebních obvodech podle odstavce 4 
písm. c) a d).  
 

(4)  Volby do AS ČVUT se konají  
 

a) v osmi volebních obvodech, z nichž každý je tvořen akademickými pracovníky jednotlivých 
fakult ČVUT,  
 

b) v jednom volebním obvodu tvořeném akademickými pracovníky všech ostatních součástí 
ČVUT,  
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c) v osmi volebních obvodech, z nichž každý je tvořen studenty studijních programů 
jednotlivých fakult ČVUT,  

 

d) v jednom volebním obvodu tvořeném studenty nefakultních studijních programů.  
 
(5)  Právo volit a být volen do AS ČVUT může každý člen akademické obce ČVUT uplatnit v kterémkoli 

volebním obvodu, který odpovídá jeho příslušnosti k akademické obci v tom kterém volebním 
obvodu; při příslušnosti k akademické obci ve více volebních obvodech se toto právo může 
uplatnit pouze v jednom volebním obvodu dle výběru voliče či kandidáta.  

(6)  V každém volebním obvodu podle odstavce 4 písm. a) a b) (dále jen „volební obvod 
akademických pracovníků“) jsou zvoleni tři akademičtí pracovníci, přičemž každé tři roky jsou 
v tomto volebním obvodu voleni v řádných volbách tři akademičtí pracovníci s funkčním 
obdobím na tři roky.  
 

(7)  V každém volebním obvodu podle odstavce 4 písm. c) a d) (dále jen „volební obvod studentů“) 
jsou zvoleni dva studenti, přičemž každý rok je v tomto volebním obvodu volen v řádných 
volbách jeden student s funkčním obdobím na dva roky a jednomu studentovi zvolenému 
v tomto volebním obvodě funkční období končí.  
 

(8)  Funkční období člena AS končí 31. prosince posledního roku jeho funkčního období. 
V dostatečném předstihu před tímto termínem vyhlásí AS ČVUT řádné volby do AS ČVUT ve 
volebních obvodech, příslušných členům AS ČVUT, kterým končí funkční období.  
 

(9)  V případě ukončení funkčního období všech členů AS ČVUT podle odstavce 12 nebo podle § 8 
odst. 3 zákona o vysokých školách jsou v následujících volbách voleni v každém volebním obvodu 
akademických pracovníků tři akademičtí pracovníci s funkčním obdobím na tři roky a dále jsou 
voleni v každém volebním obvodu studentů dva studenti s funkčním obdobím po řadě na dva 
a jeden rok. O tom, který kandidát volebního obvodu studentů je zvolen na jaké funkční období 
se rozhodne podle odstavce 10.  
 

(10)  Pokud je v jedné volbě a v jednom volebním obvodu voleno více členů AS ČVUT na různě 
dlouhá funkční období, je funkční období zvolených kandidátů stanoveno podle pořadí počtu 
hlasů, které získali kandidáti ve volbách. Nejdelší funkční období má kandidát s nejvíce 
získanými hlasy.  

 

(11)  Člen AS ČVUT může znovu kandidovat jen tehdy, když jsou vyhlášeny volby na funkční období, 
které se s jeho funkčním obdobím nepřekrývá.  

 

(12)  AS ČVUT může předčasně ukončit funkční období všech svých členů, vysloví-li se pro to 
nadpoloviční většina členů AS ČVUT při účasti nejméně tří čtvrtin všech členů AS ČVUT; součástí 
usnesení o předčasném ukončení funkčního období musí být volba hlavní volební komise 
a vyhlášení voleb.  

 

Článek 2  
Volební komise  

 
(1)  Volby řídí hlavní volební komise, kterou volí AS ČVUT před vyhlášením voleb. Hlavní volební 

komise řídí práci dílčích volebních komisí jednotlivých volebních obvodů. Členové dílčích 
volebních komisí jsou v případě volebních obvodů podle odst. 4 písm. a) a c) voleni 
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akademickými senáty fakult, v ostatních případech AS ČVUT. Členství ve volební komisi je 
neslučitelné s kandidaturou v příslušných volbách do AS ČVUT. 
  

(2)  Hlavní volební komise zejména  
 

a) dohlíží na to, aby volby proběhly v souladu s tímto Volebním řádem AS ČVUT,  
 

b) na základě podkladů od dílčích volebních komisí zveřejní údaje o kandidátech na 
internetových stránkách AS ČVUT,  
 

c) stanoví čtrnáctidenní časový úsek v souladu s odstavcem 3,  
 

d) vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledky voleb.  
 

Svá rozhodnutí hlavní volební komise průběžně zveřejňuje na internetových stránkách AS ČVUT.  
 

(3)  Dílčí volební komise stanoví termíny otevření a uzavření možnosti hlasovat v rámci 
čtrnáctidenního časového úseku stanoveného hlavní volební komisí. Výsledky voleb 
v jednotlivých volebních obvodech předá neprodleně hlavní volební komisi.  
 

(4)  Probíhají-li volby podle článku 1 odst. 9, pak předseda hlavní volební komise svolá ustavující 
zasedání AS ČVUT a řídí schůzi do okamžiku, než AS ČVUT zvolí svého předsedu.  
 

(5)  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.  
 

(6)  Činnost volebních komisí končí po vyhlášení výsledků voleb a po splnění úkonů podle odstavců 2, 
3, 4 a 5.  

 
 

 

Článek 3 
Průběh a vyhodnocení voleb 

 

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

nezbytný souhlas navrženého kandidáta.  
 

(2)  Volič při volbě označí na hlasovacím lístku ty kandidáty, které volí do AS ČVUT, přičemž takto 
může označit nejvýše tři kandidáty ve volebním obvodu akademických pracovníků a nejvýše dva 
kandidáty ve volebním obvodu studentů.  
 

(3)  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. Hlasovací lístek 
má podobu elektronického formuláře.  
 

(4)  Volba v každém volebním obvodu je platná, pokud hlasovalo alespoň 15 % členů akademické 
obce tohoto volebního obvodu. Není-li tato podmínka splněna, vyhlásí dílčí volební komise bez 
zbytečného odkladu v tomto volebním obvodu druhé kolo voleb se stejnými kandidáty, jehož 



Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 

4 

 

výsledky jsou platné při libovolné účasti členů akademické obce příslušného volebního obvodu. 
Na druhé kolo se nevztahuje podmínka podle čl. 2 odst. 2 písm. c).  
 

(5)  V každém volebním obvodu se výsledek volby vyhodnotí zvlášť. 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.  
 

(6)  V každém volebním obvodu jsou na základě výsledků voleb podle odstavce 5 evidováni 
náhradníci. Tato evidence je účinná od prvního dne funkčního období, na které byly volby 
vyhlášeny, a její účinnost končí nabytím účinnosti nové evidence z nejbližších následujících voleb 
ve stejném volebním obvodu.  
 

(7)  Není-li v některém volebním obvodu zvolen požadovaný počet členů AS ČVUT, požádá předseda 
hlavní volební komise AS ČVUT, aby vyhlásil v takovém volebním obvodu doplňovací volby.  

 

 
 

Článek 4 
Zánik členství v AS ČVUT, doplnění náhradníky 

 

 

(1)  Členství v AS ČVUT zaniká před uplynutím funkčního období 
 

a) ztrátou příslušnosti k té části akademické obce, za kterou byl člen AS ČVUT volen, 
 

b) vzdáním se členství v AS ČVUT, 
 

c) odvoláním z funkce, usnese-li se na tom v tajném hlasování nadpoloviční většina voličů 
příslušného volebního obvodu, 
 

d) neobnovením příslušnosti podle čl. 19 odst. 10 Statutu ČVUT k té části akademické obce, 
kterou byl člen AS ČVUT zvolen, 
 

e) neomluvenou neúčastí na třech po sobě jdoucích řádných zasedáních AS ČVUT, pokud se 
AS ČVUT na třetím ze zasedání neusnese na výjimce. Omluvou se rozumí zaslání informace 
o neúčasti před časem začátku zasedání dle pozvánky. 

 

 
(2)  Zanikne-li členovi AS ČVUT členství před uplynutím jeho funkčního období, je nahrazen prvním 

náhradníkem ze stejného volebního obvodu. K tomu se použije evidence náhradníků podle 
článku 3 odst. 5 účinná ke dni zániku členství. Tomuto novému členu AS ČVUT končí funkční 
období ve stejnou dobu, jako by skončilo členovi, kterého nahradil.  
 

(3)  Je-li potřeba nahradit člena AS ČVUT podle odstavce 2 náhradníkem, ale žádný náhradník 
v příslušném volebním obvodu není evidován, vyhlásí AS ČVUT v takovém volebním obvodu 
doplňovací volby. Doplňovací volby probíhají podle stejných pravidel, jako volby řádné, ale jen ve 
vybraných volebních obvodech a jen za účelem aktualizace evidence náhradníků, která je 
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v tomto případě účinná ke dni vyhlášení voleb. První náhradník z takových voleb se ihned stává 
členem AS ČVUT. Je-li v doplňovacích volbách třeba nahradit více členů AS ČVUT stejného 
volebního obvodu, postupuje se obdobně jako v čl. 1 odst. 10.  
 

(4)  Doplňovací volby je možné sloučit s volbami řádnými.  
 

 
Článek 4 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

(1)  Funkční období členů zvolených podle dosavadního Volebního řádu AS ČVUT účinného před 
nabytím účinnosti tohoto Volebního řádu AS ČVUT končí v souladu s ustanovením dosavadního 
Volebního řádu AS ČVUT.  
 

(2)  První řádné volby do AS ČVUT se po nabytí účinnosti tohoto Volebního řádu AS ČVUT vyhlásí 
v posledním roce funkčního období členů AS ČVUT a postupuje se v nich podle čl. 1 odst. 9.  
 

(3)  Zrušuje se Volební řád AS ČVUT registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017. 
 

(4)  Tento volební řád AS ČVUT byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona AS ČVUT dne 
17. června 2020. 
 

(5)  Tento volební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
 

(6)  Tento volební řád nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti Jednacího řádu Akademického senátu 
Českého vysokého učení technického v Praze schváleného v Akademickém senátu Českého 
vysokého učení technického v Praze dne 17.6.2020. 
 
 

 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 

rektor 
 

 

 

 


