
Vnitřní předpis Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, byl schválen
Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 28. března 2018.

doc. Ing. Jan Janoušek, CSc.
Předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

VOLEBNÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY ELEKTROTECHNICKÉ

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Akademický senát Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze
(dále jen „AS FEL“) je nejvyšší samosprávný zastupitelský orgán akademické obce Fakulty
elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FEL“). Je definován
§ 26 a § 27 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále jen „zákon“).

(2) Akademickou obec FEL definuje zákon v § 25 odst. 3 a § 61 a § 70.

(3) Činnost AS FEL je materiálně i administrativně zajišťována z prostředků FEL.

(4) Členy AS FEL volí ze svých řad členové akademické obce FEL.

(5) AS FEL má 14+11 členů (14 akademických pracovníků, 11 studentů). Je-li člen AS FEL sou-
časně akademický pracovník i student, pak rozhodující je, ve které skupině byl započítán
během voleb do AS FEL dle čl. 5 odst. 1.

(6) Volby jsou přímé a tajné. Hlasy akademických pracovníků jsou váženy velikostí jejich
akademických úvazků a poté přepočteny s hlasy studentů tak, aby obě tyto skupiny měly
stejný vliv na výsledek voleb.

Článek 2
Členství v AS FEL

(1) Funkční období AS FEL je tříleté, členové AS FEL jsou voleni do konce funkčního období AS
FEL. Funkční období AS FEL lze zkrátit usnesením nadpoloviční většinou všech členů AS
FEL s platným mandátem.

(2) Funkce člena AS FEL je čestná, členství je nezastupitelné, práva a povinnosti jsou nepře-
nosné.
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(3) Členství v AS FEL je neslučitelné s funkcemi uvedenými v čl. 18 odst. 3 Statutu FEL.

(4) Členství v AS FEL zaniká před uplynutím funkčního období
a) ztrátou příslušnosti k té části akademické obce FEL, za kterou byl do AS FEL zvolen,

výjimka z tohoto pravidla je uvedena v odstavci 7,
b) vzdáním se mandátu,
c) odvoláním z funkce, usnese-li se na tom v tajném hlasování nadpoloviční většina

akademické obce FEL,
d) v případě jmenování člena AS FEL do funkce neslučitelné s členstvím v AS FEL.

(5) V případě zániku členství v AS FEL podle odst. 4 se AS FEL doplní náhradníkem s nejvyšším
počtem přepočtených hlasů z odpovídající části akademické obce studentů nebo aka-
demických pracovníků. Náhradník je definován v čl. 6 odst. 5. Při doplnění náhradníkem
se postupuje v souladu s čl. 6 odst. 4 tak, aby byl zachován poměr počtu akademických
pracovníků a studentů v AS FEL.

(6) Pokud není možné zajistit plný počet členů AS FEL doplněním náhradníky, vyhlásí AS FEL
nejpozději do 61 dnů doplňovací volby do AS FEL. Doplňovací volby nemusí být vyhlášeny,
pokud do konce funkčního období AS FEL zbývá méně než 90 dnů. Pro doplňovací volby
platí stejné předpisy jako pro volby řádné.

(7) Ukončí-li student, člen AS FEL, úspěšně studium v bakalářském nebo magisterském
studijním programu a hodlá pokračovat v navazujícím magisterském nebo doktorském
studijním programu na FEL, pokračování jeho členství v AS FEL upravuje Statut ČVUT v
článku 19 odst. 10.

Článek 3
Volby do AS FEL

(1) Volby do AS FEL se konají zpravidla čtyři týdny před vypršením řádného funkčního období
AS FEL. Volby vyhlašuje AS FEL a jsou realizovány volební komisí AS FEL.

(2) Před vyhlášením voleb AS FEL ustanoví alespoň tříčlennou volební komisi v souladu s
odstavcem 5. Dále AS FEL stanoví z řad členů volební komise, kteří jsou členy akademické
obce FEL, předsednictvo volební komise ve složení předseda a dva místopředsedové,
jeden z akademických pracovníků, druhý ze studentů.

(3) Předsednictvo volební komise vyhlásí a zveřejní časový harmonogram voleb do AS FEL a
řídí jejich průběh.

(4) Pro zajištění činnosti může předsednictvo volební komise rozšířit volební komisi o další
členy v souladu s odstavcem 5. Toto rozšíření je v kompetenci předsednictva volební
komise.

(5) Členem volební komise, složené z předsednictva a členů komise, může být kterýkoliv
člen akademické obce nebo zaměstnanec FEL s výjimkou děkana, proděkanů, tajemníka,
vedoucích jednotlivých pracovišť FEL a kandidátů do AS FEL.

Článek 4
Výběr kandidátů pro volby do AS FEL

(1) Kterýkoli člen akademické obce FEL může podat návrh na svou kandidaturu do AS FEL.
Učiní tak způsobem a v termínu, který v souladu s odstavcem 2 stanoví a zveřejní volební
komise.

(2) Kandidáti do AS FEL předkládají návrh v jednostránkovém elektronickém dokumentu ve
formátu pdf. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, vztah k fakultě, fotografii kandidáta a
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identifikaci kandidáta, například fakultní e-mailovou adresu. Může obsahovat také stručný
program kandidáta a odkaz na podrobnější informace. Svůj souhlas s kandidaturou stvrdí
kandidát podpisem, a to způsobem, který stanoví volební komise, například odevzdáním
vytištěného a podepsaného návrhu.

(3) Návrhy se odevzdávají volební komisi prostřednictvím sekretariátu děkana do data, které
určí volební komise. Následující pracovní den zveřejní volební komise všechny platné
návrhy ve veřejné části internetových stránek FEL, vytištěné verze (formát A5 na šířku) na
nástěnkách v Dejvicích, na Karlově náměstí a na místech, která stanoví.

(4) Člen AS FEL nemůže znovu kandidovat v doplňovacích volbách.

Článek 5
Organizace voleb

(1) K volbám budou k dispozici seznamy členů akademické obce FEL, které vypracuje děkanát
FEL. Členové akademické obce FEL, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky a studenty
FEL, dají ve lhůtě stanovené volební komisí určeným způsobem najevo, do které skupiny
chtějí být pro účely dotyčných voleb (jako voliči, případně jako kandidáti) započítáni.
K tomuto budou s dostatečným předstihem vyzváni e-mailem volební komisí.

(2) Volby probíhají elektronicky. Pro volby budou připraveny elektronické hlasovací formuláře,
na nichž budou uvedeni všichni navržení kandidáti v abecedním pořadí takto:

a) akademičtí pracovníci svým jménem, fakultní e-mailovou adresou a slovním názvem
katedry,

b) studenti svým jménem, ročníkem, fakultní e-mailovou adresou a označením typu
studijního programu (BSP, MSP nebo DSP).

(3) Datum voleb určí a zveřejní volební komise. Volební akt proběhne nejméně ve dvou dnech.
V těchto dnech je nepřípustné v prostorách FEL ovlivňovat voliče v prospěch či neprospěch
kandidátů.

(4) Volič se při volbě autentizuje. Označí na určeném místě hlasovacího formuláře ty kandidáty,
které volí do AS FEL, přičemž jich takto může označit libovolný počet.

(5) Hlasovací software uchovává sumární informaci o volebních výsledcích jednotlivých kandi-
dátů, 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.

Článek 6
Výsledky voleb

(1) Volby do AS FEL jsou platné při libovolné volební účasti členů akademické obce FEL.

(2) Hlas akademického pracovníka má váhu, která je rovna výši jeho úvazku akademického
pracovníka na FEL v době konání voleb. Odevzdané hlasy budou každému kandidátovi
přepočítány tak, aby byl splněn požadavek z čl. 1 odst. 6. Každému kandidátovi se započítají
přepočtené hlasy jako součet dvou položek:

a) počet hlasů získaných od voličů z řad studentů násobený součtem vah všech hlasů
akademických pracovníků, kteří se účastnili hlasování,

b) součet vah hlasů získaných od voličů z řad akademických pracovníků násobený počtem
všech hlasů studentů, kteří se účastnili hlasování.
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(3) Do AS FEL je zvolen počet členů podle čl. 1 odst. 5 s nejvyšším počtem přepočtených
hlasů, pokud získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu přepočtených hlasů.
V případě rovnosti přepočtených hlasů u více kandidátů se bere v úvahu počet hlasů
odevzdaných příslušnou skupinou (u kandidátů za akademické pracovníky rozhodují hlasy
akademických pracovníků, u kandidátů za studenty rozhodují hlasy studentů). Pokud
nerozhodne ani toto kritérium, rozhodne se mezi nimi losem.

(4) V případě, že není zvoleno tolik kandidátů, aby byl AS FEL obsazen maximálně, upraví
se počet členů AS FEL tak, aby mezi členy z řad akademických pracovníků a členy z řad
studentů byl zachován poměr co nejbližší poměru počtu akademických pracovníků a
studentů podle čl. 1 odst. 5. Existují-li dvě možnosti, bude vybrána varianta, zajišťující
vyšší počet členů AS FEL. Takto lze postupovat, pokud celkový počet členů AS FEL nebude
menší než 9.

(5) Všichni ostatní kandidáti, kteří získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu pře-
počtených hlasů, se stávají náhradníky AS FEL. Náhradník se může stát členem AS FEL
v souladu s čl. 2 odst. 5. Náhradník přestává být náhradníkem v okamžiku, kdy se stal
členem AS FEL, nebo kdy se měl stát členem AS FEL podle čl. 2 odst. 5, ale existuje v tomto
okamžiku překážka členství dle čl. 2 odst. 4, nebo na konci funkčního období AS FEL, do
kterého byl volen. Překážka členství náhradníka podle čl. 2 odst. 4 písm. a) se neuplatní,
je-li to student, který ukončil úspěšně bakalářské nebo magisterské studium a jsou pro něj
splněny podmínky dané čl. 19 odst. 10 Statutu ČVUT s tím, že písemně oznámí předsedovi
AS FEL, že hodlá pokračovat ve studiu, nejpozději den po dni, kdy byl předsedou AS FEL
informován, že se má stát dle čl. 2 odst. 5 členem AS FEL.

(6) Volební komise vyhlásí výsledky voleb do dvou pracovních dnů po ukončení volebního
aktu na nástěnce v prostorách FEL v Dejvicích, na Karlově náměstí a na webu fakulty.

(7) Není-li zvoleno aspoň 9 členů AS FEL podle odst. 4, vyhlásí volební komise doplňovací volby
tak, aby po doplnění AS FEL o zvolené náhradníky a nově zvolené členy AS FEL byl AS FEL
plně obsazen. Doplňovací volby včetně nových návrhů na kandidaturu se konají v termínu
stanoveném volební komisí. Pro doplňovací volby platí stejná pravidla jako pro volby
řádné. Není-li ani po této doplňovací volbě zvoleno aspoň 9 členů AS FEL podle odst. 4,
volební komise vyhlásí ještě jedny doplňovací volby, ve kterých se nepřihlíží k podmínce
15 % v odst. 3.

(8) Nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb mohou voliči podat námitky k výsledkům
voleb volební komisi. Tyto námitky včetně způsobu jejich vypořádání a včetně zdůvod-
nění takového postupu jsou součástí volebního protokolu, který volební komise zveřejní
nejpozději v době ukončení své činnosti. Činnost volební komise končí po vypořádání
případných námitek voličů a po ustavujícím zasedání nově zvoleného AS FEL.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád AS FEL platný od 19. 12. 2012.

(2) Tento řád byl schválen AS FEL dne 23. února 2018.

(3) Tento řád nabývá platnosti schválením AS ČVUT.

(4) Tento řád nabývá účinnosti okamžikem nabytí platnosti tohoto řádu nebo Jednacího řádu
AS FEL, podle toho, která událost nastane později.
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(5) Volby do AS FEL, vyhlášené před nabytím účinnosti tohoto řádu, se řídí volebním a jednacím
řádem AS FEL účinným v době jejich vyhlášení.

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
předseda AS FEL děkan
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