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Vyhlášení voleb do AS ČVUT  

za nefakultní součástí ČVUT 

pro funkční období 2017-19 
 

 

8. 11. 2016 

 

 
Dílčí volební komise za nefakultní součástí vyhlašuje dle ustanovení 28. 

zasedání AS ČVUT konaného dne 26. 10. 2016 (28-10) řádné volby do 

Akademického senátu ČVUT ve volebních obvodech studentů a akademických 

pracovníků nefakultních součástí podle Volebního a jednacího řádu AS ČVUT. 

 

Kandidáti z řad studentů a zaměstnanců nefakultních součástí ČVUT podají své 

kandidátky do pondělí 21. 11. 2016 do 12:00 h na podatelně rektorátu ČVUT 

(Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 – přízemí, místnost B2-132), v zalepené obálce, 

opatřené viditelným nápisem „Volby do AS ČVUT 2016“. 

 

Libovolný počet kandidátů může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce 

ČVUT.  

 

Kandidáti musí být členy akademické obce nefakultních součástí a nesmí 

kandidovat do AS ČVUT za jinou součást ČVUT. K zařazení na kandidátku je 

nezbytný souhlas navrženého kandidáta. 

 

Každý kandidát připraví v papírově (1 výtisk) a v elektronické formě (1 kopií, 

např. CD nebo DVD) ve formátu A5 stručnou charakteristiku a představu o své 

aktivitě v AS ČVUT včetně své fotografie.  

 

Kandidátka musí obsahovat: 

1. Jméno kandidáta, vč. uvedení uživatelského jména ČVUT. 

2.  Emailová adresa uvedená v USERMAP. 

3.  Explicitní souhlas s kandidaturou do AS ČVUT a prohlášení o výhradním 

kandidování za nefakultní součásti (ve znění „Se svou kandidaturou do AS 

ČVUT souhlasím. Prohlašuji, že nekandiduji do AS ČVUT za jinou 

součást ČVUT.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi. 

4.  Maximální rozsah jedné strany formátu A5 naležato. 

 

Doporučené formální záležitosti kandidátek: 

 1. V levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná 

na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia 

nebo pracoviště. 
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2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě 

charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o 

kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak 

vhodné uvést na kandidátce. 

 
 

Současně od 21. 11. 2016 budou na úřední desce každé součástí vyvěšeny 

volební seznamy. 
 

 

Přihlášky kandidátů, kteří poslali svou přihlášku, budou zveřejněny 21. 

listopadu 2016. 
 

Vlastní volby proběhnou ve středu a ve čtvrtek 29. 11. a 30. 11. 2016 na KÚ a 

souběžně na ÚTVS, UCEEB, CIIRK, ÚTEF. Na MÚVS volby proběhnou 29. 

11. až 1. 12. 2016. 

 

Za volební obvod studentů nefakultních součástí budou zvolení 2 studenti a za 

volební obvod akademických pracovníků nefakultních součástí budou zvolení 3 

akademičtí pracovníci. 

 

Podrobné informace k vlastní volbě budou zveřejněné na úřední desce 21. 

11. 2016. 

 

 

 

 
 

 

 

Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D. 

    Mgr. Jitka Drahorádová 

     Jaroslava Bradáčová 
 

                             volební komise v.r. 

 

 

 

 
 


