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Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) 

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

……………………………………………………… Volební řád Akademického senátu Fakulty architektury Českého 

vysokého učení technického v Praze. 

 

 

 

 …………………………………………………… 
 

doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., v. r.  

předseda Akademického senátu ČVUT 

                             

 

  

 

V O L E B N Í  Ř Á D  

 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ARCHITEKTURY 

 

  ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

Volby do Akademického senátu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze 

(dále jen “AS FA“) jsou přímé s tajným hlasováním a řídí se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon“), Statutem FA ČVUT a tímto volebním řádem. 

 

 

  Článek 2 

Volební obvody, vyhlášení voleb 

 

(1)  AS FA má 15 členů: 10 z části akademické obce FA tvořené akademickými pracovníky FA a 5 

z části akademické obce FA tvořené studenty FA. Členové akademické obce FA, kteří jsou 

zároveň akademickými pracovníky FA a studenty FA jsou pro účely voleb do AS FA 

považováni za příslušníky té části akademické obce FA, k níž jim vznikla příslušnost dříve. Na 

jejich žádost může volební komise rozhodnout o změně jejich příslušnosti. 

(2)  Členem AS FA nemůže být rektor, prorektor, kvestor, děkan, proděkan, tajemník fakulty ani 

ředitel vysokoškolského ústavu. 

(3)  Volby do AS FA vyhlašuje AS FA nejpozději 30 dnů před koncem funkčního období AS FA. V 

případě, kdy AS FA do 30 dnů před koncem svého funkčního období nevyhlásí nové volby, 

vyhlásí nejpozději do 30 dnů nové volby děkan. 
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(4)  Před vyhlášením voleb AS FA jmenuje volební komisi, která řídí volby. Volební komise je 

složená ze tří akademických pracovníků FA a tří studentů FA.  

(5)  Volební komise si zvolí předsedu a místopředsedu.  

(6)  Volební komise zveřejní harmonogram voleb nejméně 14 dní před začátkem voleb, u 

doplňovacích voleb nejméně 7 dní před začátkem voleb.  

(7)  Volby musí probíhat v období výuky. 

 

 

Článek 3 

Průběh a vyhodnocení voleb 

 

(1)  Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FA.  

(2)  Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi v termínu určeném harmonogramem voleb. 

K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený 

vlastnoručním podpisem a jím vypracovaná osobní charakteristika.  

(3)  Počet kandidátů musí převyšovat počet volených senátorů, a to jak v počtu akademických 

pracovníků FA, tak v počtu studentů FA. Pokud počet kandidátů nebude převyšovat počet 

volených senátorů, volební komise prodlouží lhůtu pro podání kandidátek (maximálně o 7 

dní). Pokud ani v tomto případě nebude počet kandidátů převyšovat počet volených 

senátorů, vyhlásí AS FA nové volby.  

(4)  Volební komise svolá před konáním voleb volební schůzi, kde mají kandidáti právo se 

představit akademické obci FA.  

(5)  Volební komise je povinna zveřejnit jména navržených kandidátů a jejich charakteristiky do 

začátku konání volební schůze.  

(6)  V průběhu voleb musí být ve volební místnosti přítomni minimálně 2 členové volební 

komise. 

(7)  Volič při volbě označí na hlasovacím lístku jména kandidátů, které volí do AS FA. Volič označí 

nejvýše tolik kandidátů akademických pracovníků FA a tolik kandidátů z řad studentů FA, 

kolik je voleno členů AS FA za příslušnou část akademické obce FA. Počty volených členů AS 

FA jsou uvedeny na volebním lístku. Při označení více kandidátů je hlasovací lístek neplatný.  

(8)  Pro stanovení pořadí kandidátů volební komise vypočte pro každého kandidáta přepočtený 

počet hlasů jako součet počtu hlasů získaných od studentů FA vynásobeného počtem 

odevzdaných platných hlasovacích lístků voličů z řad akademických pracovníků FA a počtu 

hlasů získaných od akademických pracovníků FA vynásobeného počtem odevzdaných 

platných hlasovacích lístků voličů z řad studentů FA. 

(9)  Členy AS FA se stává příslušný počet kandidátů, kteří získali největší přepočtený počet hlasů 

a zároveň získali alespoň 10 nepřepočtených hlasů. Kandidáti na dalších místech, kteří získali 

alespoň 10 nepřepočtených hlasů, se stávají náhradníky pro příslušné volební období. V 

případě rovnosti přepočteného počtu hlasů rozhoduje o pořadí los; losování provede volební 

komise.  

(10)  Volba AS FA v prvním kole voleb je platná při celkové účasti nejméně 30 % členů 

akademické obce FA. V případě, že účast členů akademické obce FA bude nižší, koná se 

druhé kolo voleb. Nebude-li ani v takovém případě požadovaná účast nejméně 30% členů 

akademické obce FA splněna, koná se třetí kolo voleb. Výsledky třetího kola voleb jsou platné 

při libovolné účasti členů akademické obce FA.  

(11)  Volební komise vyhodnotí výsledky voleb a vyhlásí je do 3 pracovních dnů po jejich 

skončení.  

(12)  Předseda volební komise svolá do 7 dnů po volbách schůzi nového AS FA.  

(13)  V případě, že počet zvolených kandidátů v řádných volbách je nižší než počet míst v AS FA 

nebo v případě potřeby doplnění počtu členů AS FA v průběhu funkčního období, vyhlásí AS 
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FA doplňovací volby. Přitom se přiměřeně použijí ustanovení Volebního řádu AS FA pro řádné 

volby.   

 

 

Článek 4 

Funkční období, zánik členství v AS FA, doplnění náhradníky 

 

(1)  Funkční období AS FA je tříleté. Funkční období AS FA lze zkrátit usnesením schváleným 

nadpoloviční většinou členů AS FA při účasti nejméně 3/4 všech jeho členů. V případě, že AS 

FA po dobu 6 měsíců nekoná, končí podle §26 odst. 3 zákona funkční období všech členů 

akademického senátu. V takovém případě děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby. 

(2)  Členství v AS FA zaniká před uplynutím funkčního období: 

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

případů dle čl. 18 odst. 11 Statutu FA, 

b) vzdáním se členství v AS FA, 

c) přijetím funkce podle § 26 odst. 2 zákona,  

d) neobnovením příslušnosti dle čl. 18 odst. 11 Statutu FA. 

(3)  Uvolněné místo člena AS FA se doplní náhradníkem z příslušné části akademické obce FA 

s mandátem do konce funkčního období AS FA podle čl. 3,  odst. 9 v pořadí podle 

přepočteného počtu hlasů získaného ve volbách. Není-li za příslušnou část akademické obce 

FA náhradník, vypíše AS FA doplňovací volby. Přitom se přiměřeně použijí ustanovení 

Volebního řádu AS FA pro řádné volby. Funkční období člena zvoleného v doplňovacích 

volbách je do konce funkčního období AS FA. 

 

 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(1)  Tento řád byl schválen na zasedání AS FA dne 22. 11. 2017 

(2)  Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Českého vysokého učení 

technického v Praze.  

(3)  Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Jan Sedlák, v. r.     prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, v. r. 

předseda Akademického senátu FA ČVUT  děkan FA ČVUT 

 

 

 


