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VOLEBNÍ ŘÁD 

 

Akademického senátu Fakulty informačních technologií 
Českého vysokého učení technického v Praze 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Akademický senát Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „AS 

FIT“) je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce Fakulty informačních technologií Českého 

vysokého učení technického v Praze (dále jen „FIT“). 

2. Akademickou obec FIT definuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 

v platném znění (dále jen „zákon“) v § 25 odst. 3 a § 61 a § 70 zákona.  

3. Činnost AS FIT je materiálně i administrativně zajišťována z prostředků FIT. 

4. Členy AS FIT volí ze svých řad členové akademické obce FIT. Členství v AS FIT je neslučitelné s výkonem funkce 

rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka a vedoucích jednotlivých pracovišť FIT a pracovišť 

Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“). 

5. Volby do AS FIT jsou přímé a tajné a konají se ve dvou volebních obvodech. Ve volebním obvodu akademických 

pracovníků volí členy AS FIT ze svých řad akademičtí pracovníci FIT a ve volebním obvodu studentů volí členy AS 

FIT ze svých řad studenti FIT. 

6. AS FIT má 10 členů, 6 z nich je voleno ve volebním obvodu akademických pracovníků a 4 ve volebním obvodu 

studentů. 

7. Funkční období členů AS FIT z obvodu akademických pracovníků je tříleté, funkční období členů AS FIT z obvodu 

studentů je dvouleté, případně jednoleté podle čl. 5 odst. 9. To se netýká funkčního období náhradníků, kteří se stanou 

členy AS FIT, popř. členů AS FIT zvolených v doplňovacích volbách dle čl. 5 odst. 5. Členové AS FIT z volebního 

obvodu akademických pracovníků jsou voleni všichni současně, členové z volebního obvodu studentů po polovinách, 

tedy každý rok dva členové. Funkční období všech členů AS FIT lze zkrátit usnesením AS FIT nadpoloviční většinou 

při účasti nejméně tří čtvrtin všech jeho členů.  

8. Volby do AS FIT vyhlásí AS FIT nejméně 2 měsíce před koncem funkčního období členů AS FIT z obvodu 

akademických pracovníků a/nebo příslušné poloviny členů z obvodu studentů tak, aby funkční období nově 

zvolených členů plynule navázalo na dosavadní funkční období. Součástí vyhlášení voleb je přesné uvedení 

funkčního období, pro které se volby konají. Nejsou-li volby vyhlášeny v termínu dle předchozí věty, stanoví volební 

komisi a volby vyhlásí děkan neprodleně po uplynutí lhůty uvedené v první větě. 

Článek 2 

Volební komise 

1. Volby do AS FIT řídí volební komise, jejíž členy jmenuje a odvolává AS FIT z řad členů akademické obce FIT před 

vyhlášením voleb. Volební komise musí mít aspoň tři členy, z toho aspoň jednoho akademického pracovníka a aspoň 

jednoho studenta. 
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2. Členové volební komise si ze svého středu zvolí předsedu a dva místopředsedy, jednoho z akademických pracovníků, 

druhého ze studentů. 

3. Členem volební komise může být kterýkoliv člen akademické obce FIT s výjimkou děkana, proděkanů, tajemníka 

a vedoucích jednotlivých pracovišť FIT a ČVUT. 

4. V případě, že člen volební komise AS FIT kandiduje ve volbách AS FIT, jeho členství ve volební komisi AS FIT 

zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním dle odst. 1 nebo spolu se zánikem členství v akademické 

obci FIT. Na uvolněné místo musí být neprodleně jmenován jiný člen. 

Článek 3 

Výběr kandidátů pro volby do AS FIT 

1. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FIT, tedy i kandidát sám. K zařazení na kandidátku je 

nezbytný souhlas navrženého kandidáta, který lze poskytnout v listinné nebo v elektronické podobě. 

2. Kandidáti do AS FIT předkládají v listinné nebo elektronické podobě volební komisi kandidaturu obsahující 

zejména: 

– jméno a příjmení kandidáta, 

– charakteristiku kandidáta, zejména u studentů typ studijního programu a u akademických pracovníků slovní název 

jejich katedry, 

– fakultní e-mailovou adresu kandidáta, 

– fotografii kandidáta, 

– souhlas s kandidaturou, 

– podpis kandidáta. 

Kandidatura může obsahovat také stručný program kandidáta a případně hypertextový odkaz (URL), kde kandidát 

poskytuje podrobnější informace.. Neurčí-li volební komise jinak, odevzdávají se kandidatury volební komisi 

prostřednictvím podatelny FIT nebo v elektronické podobě podle pokynů sdělených volební komisí. Lhůtu k 

odevzdání kandidatury určí volební komise. Následující pracovní den zveřejní volební komise došlé a doložené 

kandidatury všech kandidátů na internetových stránkách FIT a na místech, která stanoví.  Pokud není ve lhůtě 

doručena žádná kandidatura, určí volební komise novou lhůtu k odevzdání kandidatury, a to i opakovaně, 

a v souvislosti s tím volební komise upraví přiměřeně další navazující lhůty.  

Článek 4 

Organizace voleb 

1. Na žádost volební komise kancelář děkana případně zajistí součinnost při importu seznamů členů akademické obce 

FIT do hlasovacího softwaru; seznamy členů akademické obce FIT jsou uzavřeny 7 dní přede dnem zahájení 

hlasování s tím, že k pozdějším změnám nebude přihlíženo. Členové akademické obce FIT, kteří jsou zároveň 

akademickými pracovníky a studenty FIT, dají nejpozději 3 dny před dnem zahájení hlasování způsobem určeným 

volební komisí najevo, ve kterém volebním obvodu chtějí uplatnit své právo volit a případně být volen. K tomuto 

budou s dostatečným předstihem vyzváni volební komisí prostřednictvím elektronické pošty. Pokud tak neučiní, jsou 

zařazeni do volebního obvodu akademických pracovníků. V případě, že některý z členů akademické obce FIT, který 

je zároveň akademickým pracovníkem a studentem FIT, volil v rámci jednoho volebního obvodu, není oprávněn 

během příslušného funkčního období volit v rámci druhého volebního obvodu. 

2. Hlasování probíhá elektronicky prostřednictvím hlasovacího softwaru, který spravuje AS FIT, a který je přístupný 

pouze členům akademické obce FIT ze seznamu členů dle odst. 1. Pro hlasování budou připraveny elektronické 

hlasovací formuláře, na nichž budou uvedeni v abecedním pořadí všichni navržení kandidáti, které volič podle čl. 1 

odst. 6 a 7 může volit. Akademičtí pracovníci jsou označeni svým jménem, příjmením a slovním názvem katedry, 

studenti svým jménem, příjmením a zkratkou typu studijního programu (BSP, MSP nebo DSP). 

 

3. Volič se při hlasování autentizuje. Označí na určeném místě hlasovacího formuláře ty kandidáty, které volí do AS 

FIT, přičemž jich takto může označit libovolný počet.  
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4. Hlasovací software vyhodnocuje výsledky v každém volebním obvodu zvlášť. Uchovává sumární informaci 

o volebních výsledcích jednotlivých kandidátů, ke které má přístup po skončení hlasování jen volební komise. Dále 

tento software provede anonymizaci tak, aby nebyla zachována informace o tom, jak jednotlivý volič hlasoval, ale 

aby bylo zajištěno, že každý volič má možnost hlasovat jen jednou. 

5. Data hlasování určí a zveřejní volební komise nejpozději 15 dnů před zahájením hlasování. Hlasování proběhne 

nejméně ve dvou dnech, a to po dobu alespoň 20 hodin. V případě nedostupnosti hlasovacího softwaru je volební 

komise oprávněna hlasování přiměřeně prodloužit.  

Článek 5 

Výsledky voleb 

1. Volby do AS FIT jsou platné, pokud hlasovalo nejméně 15 % voličů, což je vyhodnoceno zvlášť v obou volebních 

obvodech. Není-li tato podmínka v některém volebním obvodu splněna, koná se se stejnými kandidáty druhé kolo 

voleb v daném volebním obvodu. Výsledky druhého kola voleb jsou platné při libovolné účasti členů akademické 

obce FIT. 

2. Termíny konání případného druhého kola voleb stanoví volební komise. 

3. Do AS FIT je zvolen počet akademických pracovníků podle čl. 1 odst. 6 s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali 

alespoň 15 % hlasů akademických pracovníků, kteří se zúčastnili voleb. Do AS FIT je zvolen počet studentů podle 

čl. 1 odst. 6 a 7 s nejvyšším počtem hlasů, pokud získali alespoň 15 % hlasů studentů, kteří se zúčastnili voleb. 

V případě rovnosti hlasů u více kandidátů volební komise rozhodne mezi nimi losem. 

4. Náhradníky AS FIT v příslušném volebním obvodu se stávají všichni ostatní kandidáti, kteří ve svém volebním 

obvodu získali aspoň 15 % hlasů voličů, kteří se zúčastnili voleb. V případě rovnosti hlasů u více náhradníků stejného 

volebního obvodu rozhodne volební komise o jejich pořadí losem. Náhradníci z volebního obvodu studentů jsou 

každý rok voleni znovu pro všechny čtyři členy AS FIT z obvodu studentů, tedy jsou náhradníky do vyhlášení 

výsledků následujících voleb. 

5. Není-li při řádných volbách zvolen potřebný počet členů AS FIT podle čl. 1 odst. 6, vyhlásí volební komise 

v příslušném volebním obvodu doplňovací volby tak, aby po doplnění AS FIT o nově zvolené členy AS FIT byl AS 

FIT plně obsazen s tím, že funkční období takto doplněných členů AS FIT trvá pouze do konce funkčního období 

dosavadních členů AS FIT. Ostatní kandidáti, kteří získali aspoň 15 % hlasů voličů, se stávají náhradníky. Doplňovací 

volby, tj. včetně sestavení nové kandidátky, se konají v termínu stanoveném volební komisí. Pro doplňovací volby 

platí stejná pravidla jako pro volby řádné. Není-li ani po doplňovací volbě sestaven potřebný počet členů AS FIT 

podle čl. 1 odst. 6, volební komise vyhlásí ještě jedny doplňovací volby, ve kterých se nepřihlíží k podmínce 15 % v 

odst. 3. 

6. Volební komise vyhlásí výsledky voleb do dvou pracovních dnů po ukončení hlasování na internetových stránkách 

FIT a na místech, která stanoví. 

7. Nejpozději 7 kalendářních dnů po vyhlášení výsledků voleb mohou voliči podat námitky  pro porušení zákona či 

vnitřních předpisů FIT a ČVUT při průběhu voleb volební komisi. Námitky se podávají v elektronické podobě na e-

mailovou adresu sdělenou v rámci vyhlášení výsledků voleb. V námitkách musí být uvedeno, kdo je podává, v čem 

je spatřováno porušení zákona či vnitřních předpisů FIT a ČVUT a čeho se stěžovatel domáhá. Volební komise 

námitky vyřídí do 7 kalendářních dnů tak, že jim zcela či částečně vyhoví nebo je zamítne. Součástí rozhodnutí 

o námitkách je odůvodnění. Tyto námitky včetně způsobu jejich vypořádání a včetně zdůvodnění takového postupu 

jsou součástí volebního protokolu, který volební komise zveřejní nejpozději v době ukončení své činnosti. 

Rozhodnutí volební komise ve věci námitek je konečné. Činnost volební komise končí po vypořádání případných 

námitek voličů, které musí být učiněno bez zbytečného odkladu, a po ustavujícím zasedání AS FIT s nově zvolenými 

členy. 

8. Ustavující zasedání AS FIT s nově zvolenými členy svolává a vede předseda AS FIT, případně předseda volební 

komise, pakliže funkční období dosavadního předsedy jakožto člena AS FIT skončilo. 

9. V případě zkrácení funkčního období členů AS FIT jsou voleni všichni členové AS FIT najednou s tím, že dva 

kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z volebního obvodu studentů jsou zvoleni na dva roky a další dva kandidáti na 

jeden rok. 
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Článek 6 

Členství v AS FIT 

1. Členství v AS FIT je čestné, je nezastupitelné, práva a povinnosti jsou nepřenosná. 

2. Členství v AS FIT zaniká před uplynutím funkčního období: 

– ztrátou příslušnosti k té části akademické obce FIT, za kterou byl do AS FIT zvolen, 

– vzdáním se mandátu, 

– dojde-li na straně člena AS FIT ke změně funkce v rámci FIT či ČVUT podle čl. 1 odst. 4. 

3. Členství v AS FIT ztrátou příslušnosti k akademické obci nezaniká u studenta, který úspěšně ukončil studium, za 

podmínek stanovených v čl. 19 odst. 10 Statutu ČVUT. 

4. V případě zániku členství v AS FIT podle odstavců 2 a 3 se AS FIT doplní náhradníkem z příslušného volebního 

obvodu s nejvyšším počtem hlasů nebo v případě rovnosti počtu hlasů dle pořadí v souladu s článkem 5 odst. 4. 

Takový náhradník má konec funkčního období shodný s koncem funkčního období člena AS FIT, kterého nahrazuje. 

Existují-li u tohoto náhradníka překážky v členství podle odstavce 2 a nelze přiměřeně použít odstavec 3, náhradník 

ihned přestává být členem AS FIT a uvolněné místo se doplní dalším náhradníkem. V případě současného využití 

více náhradníků nahrazuje ten náhradník, který ve volbách dostal více hlasů, člena s delším zbývajícím funkčním 

obdobím. 

5. Pokud není doplněním náhradníky možné zajistit plný počet členů AS FIT, musí AS FIT nejpozději do tří měsíců 

vyhlásit v příslušném volebním obvodu doplňovací volby do AS FIT. Pro doplňovací volby platí stejná pravidla jako 

pro volby řádné a je možné lze je konat i současně s volbami řádnými na další období.  

 

 

 

Článek 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Volební řád AS FIT ze dne 24. listopadu 2021. 

2. Tento řád byl schválen AS FIT dne 28. června 2022.   

3. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení v AS ČVUT. 

 

 

 

 

 Ing. Stanislav Jeřábek doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 

 předseda Akademického senátu FIT děkan FIT 


