
Zápis z jednání dílčí volební komise pro doplňovací volby do AS ČVUT
ve volebním obvodu studentů nefakultních součástí

1. Dílčí  volební komise ve složení Ing.  Bc.  Pavel  Andres,  Ph.D.,  ING.PAED.IGIP,
Bc.  Stanislav  Jeřábek,  Bc.  Lucie  Sezemská,  která byla zvolena hlasováním  na
15.  zasedání  AS  ČVUT  v  Praze  konaného  dne  27 .  5 .  2015 , se sešla
18.  září  2015 ve velké zasedací místnosti RČVUT. Na této schůzi bylo zkonstatováno, že do
prvního kola  doplňovacích voleb se  nepřihlásil  žádný kandidát.  Proto začala volební  komise
připravovat druhé kolo volby.

2. Dílčí  volební komise na základě vnitřních předpisů ČVUT,  zákona o vysokých školách,
vypracovala návrh postupu při druhém kole volby zástupců nefakultních součástí do AS ČVUT.

2 . 1 .Organizační dispozice a časový harmonogram doplňujících voleb do studentské 

komory AS ČVUT
a) Doplňující volby do studentské komory AS ČVUT se budou konat dle  následujících

propozic:

Termín voleb: 11. – 13. listopadu 2015, 9.00 – 16.00 h

Diskuse s kandidáty proběhne v pondělí, 9. listopadu 2015. Informace – místo a čas – 
budou upřesněny.
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b) Kandidáti se volí pouze  do studentské komory nefakultních součástí ČVUT v Praze –
MÚVS, KÚ; pozn: ÚTEF, UCEEB, CIIRK nemají studenty.

c) Kandidáti předají do středy, 21. října 2015, 12.00 h na podatelnu rektorátu svou kandidátku,
která bude obsahovat jejich strukturovaný životopis a základní osnovu volebního programu
o  maximálním  rozsahu  jedné  strany  formátu  A5  vč. fotografie. Kandidátka
bude  odevzdána  v  t ištěné  i  elektronické  formě  v  zalepené  obálce,  s  textem
„DOPLŇOVACÍ  VOLBY  DO  AS  ČVUT  -  KANDIDÁTKA“  v  levém  horním
rohu.  Elektronická  verze  bude  připojena  na  elektronickém  nosiči  (CD/DVD
disk)  ve  formátu  pdf.  Podatelna  kandidátky  předá  Ing.  Daně  Dubnové  –
vedoucí  odboru  pro  studium  a  studentské  záležitosti  –  která  osobně  zaj ist í
úschovu kandidátek do doby předání  volební  komisi.

d) V případě nedodržení pravidel doplňovacích voleb do AS ČVUT bude kandidátka vyřazena.

e) Dílčí volební komise zasedne ve středu, 21. října 2015 ve 12.30 h a pod vedením předsedy
rozlepí obálky.

f) Kandidátky budou zveřejněny členům Akademické obce v období od 27. října 2015 na 
webových stránkách a na Úředních deskách MÚVS a KÚ.

g) Kandidáti mohou v rámci nefakultních  součástí propagovat svou kandidaturu pomocí
dalších prezentací po domluvě s tajemníkem součásti.

h) Nutné  organizačně  zajistit  výpomoc;  volby  by  měly  probíhat  ve  dvou  volebních
místnostech, v každé účast dvou pověřených volebních komisařů – zástupců MÚVS a KÚ.

i) Součásti zajistí tištěné seznamy všech studentů prezenčního i kombinovaného studia tak,
aby byly připraveny v den konání voleb pro volební komisi.

Zapsal: Pavel Andres, 18. září 2015



Příloha 1: Usnesení 15. zasedání AS ČVUT v Praze konaného dne 27. 5. 2015:

Usnesení 15-07

AS ČVUT do  hlavní  volební  komise  pro  doplňovací  volby do  AS  ČVUT ve
volebním obvodu studentů  nefakultních součástí  nominuje  doc.  RNDr.  Jiřího
Demla (předseda), RNDr. Petra Olšáka, a Bc. Stanislava Jeřábka.

Usnesení 15-07a

AS  ČVUT  do  dílčí  volební  komise  pro  doplňovací  volby  do  AS  ČVUT  ve
volebním  obvodu  studentů  nefakultních  součástí  nominuje  Ing.  Bc.  Pavel
Andres,  Ph.D.,  ING.PAED.IGIP,  Bc.  Stanislava  Jeřábka,  Bc.  Lucii
Sezemskou.

Usnesení 15-07b

AS  ČVUT  vyhlásil  doplňovací  volby  do  AS  ČVUT  ve  volebním  obvodu
studentů nefakultních součástí.


