Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1.
září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 Volební řád Akademického senátu Českého vysokého učení
technického v Praze.

……………………………………………………
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol
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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,
c) v osmi volebních obvodech, z nichž každý je tvořen studenty studijních programů
jednotlivých fakult ČVUT,
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d) v jednom volebním obvodu tvořeném studenty nefakultních studijních programů.
(5) Ve volebních obvodech podle odstavce 4 písm. a) a b) se volí za každý volební obvod tři
akademičtí pracovníci a ve volebních obvodech podle odstavce 4 písm. c) a d) se volí za
každý volební obvod dva studenti.
(6) 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.
(7) Funkční období AS ČVUT je tříleté. AS ČVUT může předčasně ukončit své funkční období,
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.
(8) AS ČVUT vyhlásí buď všeobecné volby do AS ČVUT ve všech volebních obvodech pro
následující funkční období AS ČVUT, nebo vyhlásí doplňovací volby do AS ČVUT ve vybraných
volebních obvodech podle čl. 3 odst. 3. Volby do AS ČVUT vyhlašuje AS ČVUT usnesením.
(9) 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
akademickými senáty fakult, v ostatních případech AS ČVUT.

Článek 2
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 hlasovacího lístku ty kandidáty, které volí do AS ČVUT, přičemž jich
takto může označit nejvýše tolik, kolik v příslušném volebním obvodu je voleno členů AS
ČVUT. Platný způsob označení je uveden na hlasovacím lístku. Hlasovací lístek upravený
jiným způsobem je neplatný.
(3) Volby do AS ČVUT mohou probíhat i formou dálkové volby dle rozhodnutí dílčí volební
komise.
(4) Volba v každém volebním obvodu je platná při účasti nejméně 15 % členů akademické obce
tohoto volebního obvodu ČVUT; není-li tato podmínka splněna, koná se druhé kolo voleb.
Není-li tato podmínka splněna ani ve druhém kole voleb, koná se kolo třetí, jehož výsledky
jsou platné při libovolné účasti členů akademické obce příslušného volebního obvodu.
(5) Při všeobecných volbách do AS ČVUT je zvolen z každého volebního obvodu příslušný počet
kandidátů podle čl. 1 odst. 5 s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % z počtu
hlasů voličů, kteří se dostavili k volbám. V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Ostatní
kandidáti, kteří získali hlasy alespoň 15 % z počtu hlasů, se stávají náhradníky AS ČVUT pro
příslušné funkční období AS ČVUT. Pořadí náhradníků je dáno sestupně pole počtu hlasů,
které získali; při rovnosti hlasů rozhodne los.
(6) Při doplňovacích volbách do AS ČVUT jsou v daném volebním obvodu voleni náhradníci do
konce funkčního období AS ČVUT. Náhradníky jsou zvoleni kandidáti, kteří získali v rámci
daného volebního obvodu hlasy alespoň od 15 % voličů, kteří se dostavili k volbám. O pořadí
náhradníků se rozhodne obdobně jako v odstavci 5.
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Článek 3
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) Uvolněné místo člena AS ČVUT se doplní náhradníkem z odpovídajícího volebního obvodu.
Tento náhradník se stává členem AS ČVUT do konce funkčního období AS ČVUT.
(3) O vypsání doplňovacích voleb mohou požádat předsedové akademických senátů fakult.
Pokud není možné uvolněné místo podle odstavce 2 doplnit náhradníkem z odpovídajícího
volebního obvodu a současně nejsou vyhlášeny všeobecné volby na příští funkční období AS
ČVUT, vyhlásí AS ČVUT v tomto volebním obvodu doplňovací volby.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Tento volební řád AS ČVUT byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona AS ČVUT
dne 28. června 20171.
(2) Tento volební řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., v. r.
rektor
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Volební a jednací řád AS ČVUT registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 16. června 2000 pod čj.
20 045/2000-30, ve znění pozdějších změn, byl zrušen Jednacím řádem AS ČVUT registrovaným Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017.
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