
 
 Akademický senát ČVUT vyhlásil doplňovací volby do Akademického senátu ČVUT ve volebním 
obvodu studentů nefakultních součástí.  
Termín pro odevzdání kandidátek je 24.11.2020 do 24:00 na adrese as-volby@cvut.cz . 
Kandidáti musí být členy akademické obce nefakultních součástí a nesmí kandidovat do AS ČVUT 
za jinou součást ČVUT.  
Termín konání voleb je stanoven na 30.11.2020 - 2.12.2020. Volby proběhnou elektronicky ve 
volební aplikaci, jejíž umístění bude upřesněno.  
Členové dílčí volební komise pro nefakultní součásti : prof.Ing. Václav Hlaváč, CSc., Bc. Jozef 
Šebák, Ing.arch. Dana Matějovská, Ph.D. (předseda).  
Nutné součásti kandidátek:  
1.Jméno a příjmení kandidáta, uživatelské jméno ČVUT, osobní číslo studenta ČVUT dle 
USERMAP.  
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 ve 
vytištěné a naskenované verzi.   
4.Maximální rozsah jedné strany formátu A4. 
Doporučené náležitosti kandidátek:  
1.V horní části barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, jméno kandidáta s 
uvedením studijního programu a ročníku studia nebo pracoviště.  
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 či jiné. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.  
3.Ve spodní části kandidátky datum podání, vyjádření souhlasu s kandidaturou a prohlášení o 
nekandidování za jinou součást.  
Kandidátku je nutné odevzdat mailem z mailu ČVUT (jeho součásti) ve formátu pdf s označením 
„DOPLŇOVACÍ VOLBY DO AS ČVUT“ do 24.11.2020 do 12:00 na adrese  
as-volby@cvut.cz . Každá přihláška bude mailem potvrzena. 
Zveřejnění došlých kandidátek bude následující den 25.11.2020 na stránkách voleb na CVUT a 
MÚVS. Doporučujeme kandidátům kontrolu své kandidátky – na webu i v mailu. Problémy 
s doručením kandidátek nahlašte na mailovou adresu:  dana.matejovska@cvut.cz . 
  
 


