
Vážení akademičtí pracovníci naší fakulty, milé studentky, milí studenti, kolegyně a kolegové, 

volební komise obvykle předkládá zprávu o průběhu voleb jednak předsedovi hlavní volební komise AS ČVUT (pro 
letošní volby se této funkce ujal Mgr. Ing. Jan Feit, vedoucí ústavu jazyků a společenských věd z Fakulty dopravní 
ČVUT) a dále akademickému senátu naší fakulty. Tato zpráva je běžně předkládána až po ukončení voleb. 

Současné přerušení voleb je ale poněkud nestandardní situace. Myslím si, že široká akademická obec naší fakulty 
se určitě zajímá, jaká technická opatření komise přijala, aby zajistila transparentnost a regulérnost voleb. Jako 
klíčová považuji opatření, která byla přijata pro zajištění volební urny, volebních seznamů a volebních lístků. 

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli předložit dílčí zprávu o dosavadním průběhu voleb, a to tentokrát všem 
členům akademické obce, tedy všem studentkám, studentům a kolegům ze strany akademických pracovníků. 

V průběhu druhého volebního dne (27.11) byli členové volební komise, kteří zajištovali průběh voleb informováni 
mírně v předstihu o nastalé situaci, ještě před vyhlášením celkové evakuace budovy naší stavební fakulty interním 
rozhlasem. V této době byli dle rozpisu služeb u voleb přítomni členové volební komise Ing. Zdeněk Skořepa, Ph.D. 
a autor této zprávy, předseda volební komise Ing. Karel Mikeš, Ph.D.. Informaci o vzniklé potřebě neprodleně 
vyklidit fakultu nám podali přibližně pár minut před půl desátou tajemník naší fakulty, p. Ing. Miroslav Vlasák spolu 
s děkanem fakulty prof. Ing. Jiřím Mácou, CSc..  

Komise proto přerušila vydávání volebních lístků, nicméně všem, kdo ještě se v danou chvíli nacházeli u voleb, a 
právě vyplňovali hlasovací lístky bylo umožněno vhodit hlas do hlasovací urny. Následně byla stále zamčená 
hlasovací urna přenesena do kanceláře p. tajemníka Ing. Miroslava Vlasáka (v C102). Zde došlo k okamžitému 
zapečetění urny tak, aby nebylo možné do urny již vhodit žádný hlas. Až do doby zapečetění byla stále hlasovací 
urna pod přímým dohledem dvou členů volební komise. Klíče od volební urny mám jako předseda volební komise 
uschovány od doby přerušení hlasování přímo u sebe (nejsou ale samozřejmě nikde položené v kanceláři atp…). 

 

Na stejné místo jsme uložili také volební seznamy a zbývající volební lístky. Na další zabezpečení již nebyl časový 
prostor. V dalších dnech jsme ale s kolegou Ing. Zdeňkem Skořepou, Ph.D. ještě provedli přepočet zbývajících 
volebních lístků a přepočítali jsme také počty studentek a studentů a akademických pracovníků, kteří se do doby 
přerušení dostavili k volbám. Za velmi důležitou skutečnost považuji skutečnost, že počet hlasujících odpovídá 
celkovému úbytku hlasovacích lístků. Dovoluji si předložit jednotlivé počty, ze kterých vycházíme: 

Akademických pracovníků doposud hlasovalo 256. Hlasovacích lístků bylo vytištěno 550, nyní nám zbývá 289 
prázdných (nepoužitých) hlasovacích lístků. Rozdíl 5 volebních lístků je způsoben stornováním hlasovacích lístků, 
což si někteří z našich hlasujících kolegů akademiků vyžádali, protože si uvědomili chybu nebo omyl při vyplňování 
a přáli si svoji volbu opravit. Sám jsem byl během středečního rána u dvou těchto „storn“, které jsme provedli 
vždy společně s hlasujícím několikanásobným přetržením stornovaného lístku.      

Studentek a studentů doposud hlasovalo 755. Hlasovacích lístků bylo vytištěno 2500, nyní nám zbývá 1740 
prázdných (nepoužitých) hlasovacích lístků. Rozdíl 5 volebních lístků je způsoben opět stornováním pěti vydaných 



hlasovacích lístků, kdy si někteří hlasující vyžádali lístek nový. Jeden stornovaný jsme v době přerušení nestačili 
důkladně roztrhat, tak jej máme uložený vedle nepoužitých hlas. lístků. 

 

U volebních seznamů jsme prováděli kontrolní součty v závěru prvního hlasovacího dne, na každé straně 
seznamu je počet hlasujících uveden číslicí dole vpravo. Po přerušení voleb jsme provedli další kontrolní součet 
v okamžiku přerušení. Každý list volebního seznamu máme též v době přerušení voleb fotograficky 
zdokumentován.   

 

 

Zbývající prázdné volební lístky a též i volební seznamy jsou zapečetěny a zamčeny ve vyklizené skříňce u p. 
tajemníka v C102. Klíče od této skříňky má u sebe naopak zase kolega Ing. Zdeněk Skořepa, Ph.D..  

Doufám, že shledáte přijatá opatření jako účinná a dostatečná, abychom mohli všichni s důvěrou přijmout finální 
výsledky voleb po jejich celkovém plánovaném ukončení ve středu 4.12.. Počty hlasujících podle provedených 
kontrolních přepočtů již nyní splňují požadované kritérium potřebného počtu hlasujících (u studentů hlasovalo již 
cca 22%, u akademických pracovníků více než 55% ). 

Dále bych Vám chtěl předat informaci od předsedy AS doc. Ing. J. Pazderky, Ph.D., že Akademický senát FSv schválil 
hlasováním per-rollam ve dnech 28.-29.11. náhradní termín voleb, který byl navržený naší volební komisí. Tento 
krok byl rovněž nezbytnou podmínkou toho, aby přerušené volby mohly pokračovat ve stanovený náhradní 
termín, tedy 4.12.. 

 Děkuji Vám ještě jednou předem za Vaši velmi dobrou volební účast, která se jistě ještě zvýší. 

S pozdravem 

Ing. Karel Mikeš, Ph.D. 
předseda volební komise 


