
Usnesení volební komise k realizaci voleb do AS FSv ČVUT 
K realizaci voleb do AS FSv pro volební období 2020 – 2022 přijímá volební komise toto usnesení:  

1. Návrhy na kandidáty do AS FSv ČVUT na toto období je možné předat do čtvrtka 14. 11. 2019 
do 12.00 h na sekretariát děkanátu C-101 (pí. Martina Vavřinová a pí. Soňa Vocetková). Navržený 
kandidát musí být členem akademické obce FSv ČVUT. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv 
člen akademické obce FSv ČVUT. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého 
kandidáta. Předložený návrh musí být 1x vyhotoven na předepsaném formuláři (formulář lze 
vyplnit ručně i strojově), který je ke stažení na webovských stránkách fakulty stavební – viz 
http://www.fsv.cvut.cz/senat/volby20/volby20.php. Pokud kandidát přinese na sekretariát 
děkanátu formulář ve dvojím identickém vyhotovení, bude mu jedna kopie vrácena s razítkem a 
potvrzením o přijetí. Formuláře jsou rozděleny dle kandidatury do jednotlivých komor senátu a 
obsahují:  

• jméno a příjmení kandidáta 
• pracoviště (katedra / u studentů ročník, studijní program a studijní obor, ve kterém 

kandidát studuje) 
• kontakt na kandidáta (e-mail) 
• stručnou osobní charakteristiku kandidáta  
• písemný souhlas kandidáta s kandidaturou 
• příjmení a jméno navrhovatele s podpisem.  

Údaje na přihláškách musí být platné k prvnímu dni konání voleb do AS FSv. 
Takto předložené návrhy budou zveřejněny nejpozději 18. 11. 2019 do 12:00 h na nástěnce AS 
FSv v budově C. Seznam kandidátů bude zároveň uveřejněn na webových stránkách FSv ČVUT. 
Současně budou na podestě ve 2. patře budov B/C minimálně týden před konáním voleb umístěny 
informační tabule, na kterých se mohou jednotliví kandidáti prezentovat (předpokládáme pro 
každého prostor formátu A3, orientace na výšku).  

2. První kolo voleb se bude konat ve dnech 26. 11. 2019 v době 8:00 – 17:00 h a 27. 11. 2019 v době 
od 8:00 – 16:00 h. Výsledky prvního kola budou zveřejněny nejpozději 29. 11. 2019 do 12:00 h. 
První kolo bude platné, zúčastní-li se voleb alespoň 15 % voličů z řad zaměstnanců a 15 % voličů 
z řad studentů.  Členem AS nebo náhradníkem se stane ten kandidát, který splnil podmínky podle 
čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS FSv ČVUT, tj. 18 kandidátů ze zaměstnanecké komory a 
12 kandidátů ze studentské komory, kteří získají největší počet přepočtených hlasů a splní uvedená 
kritéria, budou zvoleni do příslušných komor AS FSv ČVUT. Ostatní kandidáti, kteří splní 
kritérium uvedené v čl. 6 odst. 11 Volebního a jednacího řádu AS FSv, se stávají náhradníky a to 
v pořadí podle přepočteného počtu hlasů. 

3. V případě, že první kolo voleb nebude platné, bude se konat druhé kolo a to v úterý 10. 12. 2019 
v době od 8:00 – 17:00 h. a ve středu 11. 12. 2019 v době od 8:00 – 14:00 h. Druhé kolo bude 
platné, zúčastní-li se alespoň 15 % všech voličů. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 13. 12. 
2019 do 12:00 h. Dále stejně jako v prvním kole. 

4. Celkové výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách AS FSv ČVUT nejpozději do 
13. 12. 2019. První zasedání nově zvoleného senátu svolá stávající předseda AS FSv ČVUT 
nejpozději do týdne po ukončení voleb.  

V Praze 06. 11. 2019                                                     .............................................. 
                                                                                          Ing. Karel Mikeš, Ph.D. 
                                                                                          předseda volební komise v.r.  
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