
 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  

PRO ŘÁDNÉ VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU VUT V BRNĚ  

PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2020 AŽ LISTOPAD 2023 

Akademický senát Vysokého učení technického v Brně (dále jen AS VUT) vyhlásil na svém zasedání 
dne 23. 6. 2020 volby do AS VUT pro funkční období 11/2020 – 11/2023 a stanovil harmonogram 
těchto voleb. Akademický senát FEKT VUT v Brně schválil tyto organizační pokyny dne 29. 9. 2020. 

Volby do AS VUT se řídí aktuálně platným Volebním řádem AS VUT (dále jen „VŘ AS VUT“).  

SEZNAMY VOLIČŮ  

Pro účely voleb se zřizují na FEKT dva volební obvody – volební obvod akademických pracovníků a 
volební obvod studentů. Každý člen akademické obce FEKT může volit a kandidovat pouze 
v jednom a tomtéž volebním obvodu, k němuž přísluší. 

Seznamy voličů pro jednotlivé volební obvody sestavuje dle Článku 11 VŘ AS VUT Centrum 
výpočetních a informačních služeb (dále CVIS) 20. den před konáním voleb, které následně předá 
rektorovi VUT. Seznamy voličů předá rektor VUT v elektronické formě nejpozději 15. den před 
konáním voleb volební komisi VUT. Volební komise VUT dle článku 11 odst. 4 posoudí případy, kdy 
nelze jednoznačně určit zařazení voličů do příslušného volebního obvodu a rozhodne podle Článku 
8 odst. 3 a 4 o jejich zařazení. Takto upravené seznamy akademických pracovníků a studentů 
poskytne nejpozději 10 dnů před konáním voleb volební komisi pro volby zástupců FEKT do AS VUT.  

PODÁNÍ NÁVRHU NA KANDIDÁTA  

Písemný návrh kandidáta lze podat do 22. 10. 2020 do 15 hodin na sekretariát děkana FEKT.  

Návrh kandidáta musí obsahovat: 

• identifikaci kandidáta (perID, jméno a příjmení, tituly, kontakt), 

• příslušnost kandidáta k volebnímu obvodu, 

• identifikaci navrhovatele (perID, jméno a příjmení, tituly), 

• souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou, 

• podpisy navrhovatele i kandidáta. 

Formulář pro návrh kandidáta do AS VUT je ke stažení na stránkách fakulty. 

Návrh kandidáta pro volby zástupců FEKT v KAP AS VUT může podat každý člen volebního obvodu 
akademických pracovníků. Kandidátní listina pro volby do KAP AS VUT bude obsahovat jména 
všech navržených akademických pracovníků, u každého kandidáta bude uvedeno jeho pracoviště. 

Návrh kandidáta pro volbu zástupce FEKT ve SK AS VUT může podat každý člen volebního obvodu 
studentů. Kandidátní listina pro volby do SK AS VUT bude obsahovat jména všech navržených 
studentů, u každého kandidáta bude uveden VŠ ústav nebo další součást VUT, studijní program 
a aktuální ročník studia. 

Po vypršení termínu pro přijímání návrhů budou kandidátní listiny prostřednictvím kanceláře AS VUT 
uveřejněny 23. 10. 2020 na internetových stránkách AS VUT. 



 

 

VOLBY 

Volby jsou tajné a jednokolové. Proběhnou ve dnech 3. 11. až 5. 11. 2020 elektronicky, volební 
lístky budou zpřístupněny na portále informačního systému VUT (IS VUT, Portál/Volby) všem 
oprávněným voličům od 3. 11. 2020 0:00 hod. do 5. 11. 2020 24:00 hod.  

Volič provede označení hlasovacího lístku zatržením políčka u jím vybraných kandidátů a 
odesláním hlasu tlačítkem Odeslat hlasovací lístek. 

PLATNÁ ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU 

Odevzdaný hlasovací lístek pro volby do KAP AS VUT je platný, jsou-li na něm označeni 2 kandidáti 
nebo 1 kandidát. 

Odevzdaný hlasovací lístek pro volby do SK AS VUT je platný, je-li na něm takto označen právě 
1 kandidát. 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB  

Po ukončení hlasování sestaví volební komise na základě sečtených hlasů celkové výsledky voleb 
podle počtu získaných hlasů. Volební komise poté vytvoří seznam zvolených zástupců FEKT do KAP 
AS VUT a do SK AS VUT a jejich náhradníků v souladu s článkem 14 VŘ AS VUT. Volební komise 
zaujme stanovisko k regulérnosti voleb.  

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB  

Volební komise předá výsledky voleb zástupců FEKT do AS VUT za účelem jejich zveřejnění volební 
komisi VUT, a to prostřednictvím kanceláře AS VUT. Výsledky budou obsahovat zejména informaci o 
regulérnosti voleb a účasti voličů, seznam všech kandidátů podle volebních obvodů seřazených 
v pořadí podle počtu získaných hlasů a seznam zvolených členů a náhradníků vytvořený podle 
článku 14 VŘ AS VUT. 

Volební komise současně vypracuje protokol o volbách zástupců FEKT do AS VUT, který předseda 
volební komise prostřednictvím kanceláře AS VUT předá volební komisi VUT. Protokol o volbách 
obsahuje zejména: označení volebního obvodu, datum konání voleb, místo konání voleb, počet 
oprávněných voličů, informace o účasti ve volbách (počet odevzdaných a platných hlasovacích 
lístků), výsledky voleb (seznam kandidátů v pořadí podle Článku 13 odst. 5 písm. c) VŘ AS VUT s 
uvedením počtu získaných hlasů pro každou komoru zvlášť), jména, příjmení tituly a podpisy členů 
volební komise.  

TERMÍNY  

Podávání návrhů na kandidáty  do 22. 10. 2020 do 15 hodin 

Zveřejnění kandidátní listiny 23. 10. 2020 

Konání voleb 3. 11. až 5. 11. 2020 

Vyhlášení výsledků voleb 6. 11. 2020 

Ustavující zasedání AS VUT 24. 11. 2020 

https://www.vutbr.cz/


 

 

VOLEBNÍ KOMISE  AS FEKT VUT 

Volby zástupců FEKT do AS VUT řídí volební komise AS FEKT (dále jen „volební komise“). Volební komise 
zajišťuje komunikaci s volební komisí VUT. Volební komise přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou 
hlasů všech svých členů. Základní kompetence volební komise vyplývají z VŘ AS VUT.  

VOLEBNÍ KOMISE:  

• přijímá prostřednictvím předsedy od volební komise VUT aktuální seznamy voličů ve volebním 
obvodu akademických pracovníků i ve volebním obvodu studentů; 

• řídí a technicky zabezpečuje přípravu a průběh voleb; 

• připravuje kandidátní listiny pro volby a přijímá souhlas s kandidaturou od navržených 
kandidátů;  

• rozhoduje o eventuálních sporných případech při sestavování kandidátních listin a zajišťuje 
zveřejnění výsledných kandidátních listin; 

• ověřuje platnost voleb a zveřejňuje jejich výsledky; 

• předává informace o volbách prostřednictvím kanceláře AS VUT volební komisi VUT, doklady 
o volbách jsou archivovány v kanceláři AS VUT;  

• rozhoduje o stížnostech na organizaci a průběh voleb, není-li předmětem stížnosti její vlastní 
činnost; 

• vypracovává protokol o volbách zástupců FEKT do AS VUT a předává jej prostřednictvím 
kanceláře AS VUT volební komisi VUT; protokol o volbách je archivován v kanceláři AS VUT.  

ČLENOVÉ VOLEBNÍ KOMISE:  

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. steinbau@feec.vutbr.cz  

doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. cika@feec.vutbr.cz 

Bc. Dominik Galád xgalad03@stud.feec.vutbr.cz  

Ing. Daniel Janík janikd@feec.vutbr.cz  
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