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Fakulty stavební
Článek 1 – Akademický senát a jeho složení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akademický senát (dále jen „AS FSv“) Fakulty stavební ČVUT v
Praze (dále jen „FSv“) je jejím samosprávným zastupitelským
orgánem.
Členy AS FSv volí akademická obec FSv.
Akademickou obec FSv tvoří akademičtí pracovníci působící na FSv a
studenti zapsaní na FSv.
Členství v AS FSv je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora,
kvestora, děkana, proděkana a tajemníka a dále se členstvím ve
Vědecké radě FSv.
AS FSv je tvořen 30 členy akademické obce FSv.
AS FSv má dvě komory. Komora akademických pracovníků má 18
členů, studentská komora má 12 členů.
Obě komory AS FSv jednají a hlasují společně jako jeden orgán.
Členové AS FSv jsou voleni přímou a tajnou volbou ve dvou volebních
obvodech.
Činnost AS FSv je materiálně a administrativně zajišťována
z prostředků FSv.

Článek 2 – Působnost AS FSv
1.

AS FSv
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, splynutí, rozdělení nebo
zrušení fakultních pracovišť,
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů FSv a po
stupuje je ke schválení Akademickému senátu Českého vysoké
ho učení technického v Praze,
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků předložené děkanem
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2.
3.

a kontroluje jejich využívání,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospo
daření předloženou děkanem,
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních progra
mech uskutečňovaných na FSv,
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů Vědecké
rady FSv a Disciplinární komise FSv,
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, případně navrhuje
jeho odvolání z funkce,
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vě
decké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti
FSv vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem Českého
vysokého učení technického v Praze po projednání ve Vědecké
radě FSv.
AS FSv se vyjadřuje zejména
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na FSv,
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.
AS FSv může projednávat i další problémy celofakultního významu a
podávat podněty a návrhy vedení FSv.

Článek 3 – Funkční období
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Funkční období AS FSv je tříleté. Koncem funkčního období AS FSv
končí funkční období všech jeho členů.
AS FSv může své funkční období zkrátit usnesením podle čl. 8
odst. 5.
Členství v AS FSv zaniká před uplynutím funkčního období:
a) ztrátou příslušnosti k příslušné části akademické obce,
b) vzdáním se mandátu,
c) odvoláním, usnese-li se na tom v tajném hlasování nadpoloviční
většina voličů.
Členství ve studentské komoře AS FSv při ukončení studia nezaniká,
vyplývá-li to z čl. 17, odst. 10 Statutu ČVUT.
Uvolněné místo v AS FSv se doplní náhradníkem pro příslušnou
komoru AS FSv v pořadí stanoveném podle čl. 6 odst. 7 až odst. 12.
Není-li pro příslušnou komoru AS FSv náhradník, vypíše AS FSv
doplňovací volby.
Doplňovací volby se nemusí konat v případě, že místo v AS FSv bylo
uvolněno v posledních pěti měsících funkčního období, jestliže se na
tom usnese AS FSv.

Článek 4 – Volby do AS FSv
1.

Právo volit a být volen členem AS FSv mají všichni členové akade
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2.
3.
4.

mické obce FSv s výjimkami uvedenými v čl. 1 odst. 4.
Časový harmonogram voleb schvaluje a volby do AS FSv vyhlašuje
AS FSv. Pokud volby v době svého funkčního období nevyhlásí AS
FSv, po skončení funkčního období AS FSv vyhlásí volby děkan.
Pokud v řádných volbách nebyl zvolen plný počet členů AS FSv (čl. 1
odst. 6), vypíše AS FSv na své nejbližší schůzi doplňovací volby.
Volby řídí nejméně pětičlenná volební komise složená z členů akade
mické obce. Složení volební komise a jejího předsedu schvaluje AS
FSv.

Článek 5 – Návrh kandidátů
1.
2.

3.
4.

Návrhy na kandidáty do AS FSv mohou předkládat všichni členové
akademické obce FSv.
Návrh kandidáta musí být podán v písemné formě a musí obsahovat
jméno a příjmení kandidáta, jeho stručnou osobní charakteristiku,
souhlas kandidáta potvrzený jeho podpisem a označení komory
AS FSv, do které je kandidát navrhován.
Osoba může současně kandidovat do nejvýše jedné komory AS FSv.
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 6 – Organizace a vyhodnocení voleb
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Seznamy členů akademické obce v členění na studenty, akademické
pracovníky a osoby, které jsou zároveň studenty i akademickými pra
covníky, zajistí Děkanát FSv.
Členové akademické obce FSv, kteří jsou v době konání voleb sou
časně studenty FSv i akademickými pracovníky FSv, mohou volit
pouze v jednom volebním obvodu.
Volič při volbě označí na hlasovacím lístku jména kandidátů, které
volí do AS FSv. Volič označí nejvýše tolik kandidátů volebního
obvodu, kolik se v tomto volebním obvodu volí členů AS FSv. Při
označení více kandidátů je hlasovací lístek neplatný.
Během hlasování jsou ve volební místnosti přítomni alespoň dva
členové volební komise. Při sčítání hlasů je ve volební komisi
přítomno nejméně 2/3 členů komise.
Výsledky voleb vyhlásí volební komise nejpozději do dvou dnů od
ukončení voleb.
První kolo voleb je platné, zúčastní-li se ho alespoň 15% voličů z řad
zaměstnanců a 15% voličů z řad studentů. Druhé kolo voleb je
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7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

platné, zúčastní-li se ho alespoň 15% všech voličů. V případě, že
nebude ani druhé kolo voleb platné, vyhlašují se nové volby do
AS FSv.
Pro stanovení pořadí kandidátů volební komise vypočte pro každého
kandidáta přepočtený počet hlasů podle odstavce 8 nebo 9.
Přepočtený počet hlasů pro kandidáta do studentské komory 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.
Přepočtený počet hlasů pro kandidáta do komory akademických
pracovníků se získá jako součet počtu hlasů získaných od studentů
vynásobeného počtem platných hlasovacích lístků voličů z řad akade
mických pracovníků a počtu hlasů získaných od akademických pra
covníků vynásobeného počtem platných hlasovacích lístků voličů
z řad studentů.
Jestliže počet kandidátů do komory AS FSv není větší než počet
volných míst v této komoře AS FSv, pak se členem AS FSv nebo ná
hradníkem stane pouze ten kandidát, který získal přepočtený počet
hlasů větší nebo roven polovině z maximálního možného přepoč
teného počtu hlasů pro příslušnou komoru AS FSv.
Do jednotlivých komor AS FSv jsou zvoleni kandidáti, kteří mezi kan
didáty pro příslušnou komoru získali největší přepočtený počet hlasů.
V případě rovnosti hlasů rozhodne los. Kandidáti na dalších místech,
kteří získali alespoň 50 % přepočteného počtu hlasů posledního zvo
leného kandidáta, se stávají náhradníky pro příslušné volební období
a pro příslušnou komoru AS FSv.
Pro každou komoru AS FSv sestaví volební komise pořadí náhradníků
podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje
o pořadí los.
O průběhu a výsledcích voleb včetně pořadí náhradníků vypracuje
volební komise zprávu, kterou předloží na zasedání nově zvoleného
AS FSv. Zprávu podepíše předseda a nejméně tři členové komise,
kteří se zúčastnili sčítání hlasů.

Článek 7 – Ustavení AS FSv a jeho orgánů
1.

2.
3.

Ustavující schůzi nově zvoleného AS FSv svolává do týdne po ukon
čení voleb předseda předchozího AS FSv. Ten také řídí ustavující
schůzi do okamžiku, kdy je zvolen předseda a místopředsedové nové
ho AS FSv.
Předseda AS FSv se volí tajným hlasováním. V prvním kole volby je
zvolen ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítom
ných členů AS FSv při alespoň 2/3 účasti členů AS FSv.
Není-li předseda zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo volby mezi
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4.

kandidátem s nejvyšším počtem hlasů a všemi kandidáty, kteří získali
druhý nejvyšší počet hlasů. Pokud v prvním kole získalo nejvyšší
počet hlasů více kandidátů, postupují do druhého kola voleb pouze
tito kandidáti. Ve druhém kole nebo dalších kolech je zvolen kandidát
s nejvyšším počtem hlasů.
Po zvolení předsedy AS FSv se stejným postupem volí dva místopřed
sedové, jeden z komory akademických pracovníků a jeden z komory
studentské.

Článek 8 – Jednání AS FSv
1.

Zasedání AS FSv svolává předseda
a) nejméně čtyřikrát ročně,
b) v naléhavých případech,
c) na žádost alespoň 1/4 členů AS FSv,
d) na žádost děkana.
Zasedání řídí předseda, případně některý z místopředsedů.
2. Zasedání AS FSv jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastou
pení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá.
3. O návrzích zejména podle čl. 2 odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. b) a
dále čl. 7 odst. 2 až odst. 4 se AS FSv usnáší tajným hlasováním.
Ostatní hlasování mohou být veřejná. Požádá-li alespoň jeden člen
senátu o tajné hlasování, senát se usnáší tajným hlasováním.
4. Usnesení senátu (s výjimkou odstavce 5) je přijato, vysloví-li se pro
ně nadpoloviční většina přítomných členů AS FSv při účasti alespoň
2/3 členů AS FSv s platným mandátem.
5. Návrh na odvolání děkana, návrh na zkrácení funkčního období AS
FSv a návrh na změnu vnitřních předpisů FSv je přijat, jestliže se pro
něj vyslovily nejméně 2/3 všech členů AS FSv.
6. Zápisy ze zasedání jsou zveřejňovány a jsou přístupné všem členům
akademické obce.
7. K přípravě dokumentů pro zasedání AS FSv ustanovuje AS FSv pra
covní skupiny, případně komise nebo stálé výbory. Požádá-li některá
z komor AS FSv, musí být v pracovní skupině, komisi nebo stálém
výboru dodrženo její zastoupení.
8. O protinávrzích se jedná v opačném pořadí než v jakém byly před
loženy.
9. Materiály k projednání AS FSv musí být předloženy předsednictvu
AS FSv nejpozději týden před zasedáním.
10. Nečlen AS FSv může vystoupit na zasedání AS FSv, souhlasí-li s tím
alespoň 1/4 přítomných členů AS FSv.
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Článek 9 – Volba děkana
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Kandidát na děkana se volí tajným hlasováním. Za platný se pokládá
hlasovací lístek, na němž je označeno jméno nejvýše jednoho kandi
dáta. Zvolen je ten kandidát, pro kterého hlasovala nadpoloviční
většina všech členů AS FSv.
Nezíská-li žádný kandidát na děkana nadpoloviční většinu hlasů
všech členů AS FSv, volba pokračuje podle odstavce 3 nebo 4.
Získá-li nejvyšší počet hlasů více kandidátů na děkana, postupují
všichni tito kandidáti do dalšího kola.
V případě, že na prvním místě je jeden kandidát na děkana, postupují
do dalšího kola také všichni kandidáti, kteří získali druhý nejvyšší
počet hlasů.
Pokud získají postoupivší kandidáti na děkana v opakované volbě
shodný počet hlasů, rozhodne AS FSv o postupujícím kandidátu na
děkana ze skupiny kandidátů se shodným počtem platných hlasů
samostatnou volbou s účastí všech přítomných členů AS FSv. Z této
skupiny kandidátů na děkana postupuje kandidát nebo kandidáti
s nejvyšším počtem platných hlasů. Nedojde-li ani v opakované volbě
ke snížení počtu kandidátů z této skupiny, jsou vyřazeni všichni
kandidáti této skupiny.
Postup podle odstavce 5 se opakuje až do snížení celkového počtu na
jednoho nebo dva kandidáty na děkana. Pokud podmínku pro postup
do dalšího kola nesplní žádný z kandidátů na děkana, AS FSv volby
ukončí a do 30 dnů zajistí nové volby.
Volba kandidáta na děkana pokračuje dalším kolem podle odstavce 1.
Pokud podle odstavce 7 nebyl zvolen kandidát na děkana, volba se
ještě jednou opakuje podle odstavce 1.
Není-li kandidát na děkana zvolen podle odstavce 8, AS FSv ukončí
volby a do 30 dnů zajistí volby nové.

Článek 10 – Předsednictvo AS FSv
1.
2.

3.
4.

Předsednictvo AS FSv tvoří předseda a dva místopředsedové, jeden
z komory akademických pracovníků a jeden z komory studentské.
Předsednictvo AS FSv je výkonnou složkou AS FSv, připravuje zase
dání AS FSv a projednává a vyřizuje korespondenci došlou AS FSv.
Na nejbližším zasedání AS FSv předsednictvo podává zprávu o své
činnosti a předkládá ji ke schválení.
Předsednictvo AS FSv má právo jménem AS FSv z jeho pověření
jednat s akademickými funkcionáři a orgány FSv, Českého vysokého
učení technického v Praze a jiných vysokých škol.
Předsednictvo AS FSv má právo delegovat mezi zasedáními AS FSv
jeho zástupce na jednání vyžadující přítomnost členů AS FSv.
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5.
6.

Předsednictvo AS FSv zajišťuje vyhotovení, kontrolu a zveřejnění
zápisu o jednání a záznamu usnesení AS FSv.
V období mezi posledním zasedáním starého AS FSv a prvním zase
dáním nového AS FSv vykonává funkci AS FSv dosavadní před
sednictvo.

Článek 11 – Práva členů AS FSv
1.
2.

3.

Člen AS FSv má právo být volen do orgánu AS FSv, předkládat
problémy k jednání AS FSv a doporučovat způsob jejich řešení.
Člen AS FSv má právo požadovat prostřednictvím interpelace na
zasedání AS FSv příslušné informace, odpovědi či vysvětlení od členů
předsednictva AS FSv, od děkana, proděkanů a tajemníka, a zaujímat
k nim stanovisko.
Člen AS FSv má právo na zaprotokolování svého názoru do zápisu ze
zasedání AS FSv.

Článek 12 – Povinnosti členů AS FSv
1.
2.
3.

Člen AS FSv je povinen účastnit se zasedání AS FSv.
Člen AS FSv je povinen plnit úkoly, jimiž ho pověřil AS FSv nebo
k nimž byl vyzván předsednictvem AS FSv, a které přijal.
Člen AS FSv je povinen informovat průběžně členy akademické obce,
zejména v okruhu své působnosti, o činnosti AS FSv a projednávat
s nimi názory a připomínky k připravovaným zasedáním AS FSv.

Článek 13 – Přechodná a závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Ustanovení čl. 1 odst. 5 a 6 o počtu členů AS FSv je účinné od prvých
voleb do AS FSv vyhlášených po nabytí platnosti tohoto řádu.
Zrušuje se dosavadní Volební a jednací řád Akademického senátu
FSv.
Tento řád byl schválen na zasedání AS FSv dne 6. června 2007.
Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem
Českého vysokého učení technického v Praze.

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc
předseda AS FSv

Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc
děkan FSv
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