
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K DOPLŇOVACÍM VOLBÁM FEKT 

DO STUDENTSKÉ KOMORY  AKADEMICKÉHO SENÁTU FEKT 

PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ LISTOPAD 2020 AŽ LISTOPAD 2023 

AS FEKT vyhlásil na svém zasedání dne 20.9. 2022 doplňovací volby do SK AS FEKT VUT v Brně z volebního obvodu 

studentů FEKT. Volby jsou organizovány volební komisí AS FEKT dle platného Volebního a jednacího řádu AS FEKT. 

Členové studentské akademické obce FEKT volí jednoho zástupce z řad studentů bakalářského nebo magisterského 

studijního programu. 

Kandidáti 

Návrh na kandidáta může podat: 

• kterýkoliv student FEKT v případě, že doloží podporu celkem alespoň 5 voličů tohoto obvodu, 

• děkan FEKT, 

• akademický senát FEKT. 

Návrh musí obsahovat: 

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

• jeho příslušnost k volebnímu obvodu (student BS, student MS), 

• podporu kandidáta minimálně 5 voliči (neplatí pro návrh podaný děkanem nebo AS FEKT), 

• souhlas navrhovaného kandidáta s kandidaturou. 

Písemný návrh lze podat do 29. 9. 2022 do 15 hod.na sekretariát děkana FEKT (formulář pro návrh kandidáta FEKT do 

SK AS FEKT je ke stažení na stránkách FEKT). Fakultní volební komise sestaví z obdržených návrhů kandidátní listinu a 

tuto zveřejní na internetových stránkách FEKT VUT do 30. 9. 2022. 

ZPŮSOB VOLBY  

Volby jsou jednokolové. Proběhnou ve dnech 10. a 11. 10. 2022, elektronickou formou. Seznam voličů bude vytvořen 

podle databáze informačního systému ke dni 3. 10. 2022, volební lístky budou zpřístupněny na portále informačního 

systému VUT (IS VUT, Portál/Volby) všem oprávněným voličům od 10. 10. 2022 0:00 hod. do 11. 10. 2022 24:00 hod. 

Po skončení hlasování volební komise na základě údajů o hlasování z elektronického hlasovacího systému zpracuje 

protokol o průběhu a výsledcích voleb a zajistí zveřejnění výsledků voleb na internetových stránkách FEKT. 

PLATNÁ ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU  

Volič provede volbu zatržením políčka u jím vybraného kandidáta a odesláním hlasu tlačítkem Odeslat hlasovací lístek. 

V hlasovacím lístku může volič označit maximálně jednoho kandidáta. Hlasovací lístky, které nebudou mít 

vyznačeného ani jednoho kandidáta nebo naopak budou obsahovat více označených kandidátů než jednoho, budou 

považovány za neplatné. 

TERMÍNY 
Podávání návrhů na kandidáty  do 29. 9. 2022 do 15 hodin 

Zveřejnění kandidátní listiny 30. 9. 2022 

Vytvoření seznamu voličů 3. 10. 2022 

Konání voleb 10. 10. až 11. 10. 2022 

Vyhlášení výsledků voleb 12. 10. 2022 

Zasedání AS FEKT po volbách 18. 10. 2022 

 

https://www.vutbr.cz/


 

VOLEBNÍ KOMISE  AS FEKT VUT 

doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. steinbau@vut.cz  
doc. Ing. Vlasta Sedláková, Ph.D. sedlaka@vut.cz 
Ing. Daniel Janík janikd@vut.cz  
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