ČÁST PRVNÍ
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO DOPLŇOVACÍ VOLBY DO STUDENTSKÉ
KOMORY AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY STAVEBNÍ
VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ
2017–2020
1. DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SK AS FAST VUT V BRNĚ
Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále jen AS FAST)
vyhlásil na svém 12. řádném zasedání dne 16. ledna 2019 doplňovací volby do Studentské
komory Akademického senátu Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (dále
jen SK AS FAST) pro funkční období 2017–2020.
Do SK AS FAST mohou volit a být voleni všichni studenti, kteří jsou členy akademické obce
Fakulty stavební (dále jen FAST) ke dni 18. 2. 2019, 8.00 hodin.
Doplňovací volby do SK AS FAST se řídí Volebním řádem AS FAST ze dne 17. 7. 2017. Volby
jsou dvoukolové. V prvním kole se na základě elektronického hlasování vytvoří pracovní
verze kandidátních listin, na jejíž konečnou verzi jsou zařazeni vybraní kandidáti, kteří
poskytnou souhlas se svou kandidaturou, v pořadí podle výsledků elektronického
hlasování. Druhé kolo voleb probíhá prezenčně vložením označeného hlasovacího lístku
do volební urny. Podrobnosti o průběhu voleb upravuje čl. 13 Volebního řádu AS FAST.

2. VOLEBNÍ OBVOD
Pro doplňovací volby do SK AS FAST se zřizuje jeden volební obvod. Volební obvod je
tvořen studenty FAST, kteří jsou členy akademické obce.
Aktuální seznam všech členů akademické obce FAST ve volebním obvodu studentů k datu
podle odstavce 1 poskytne předsedovi obvodní volební komise děkan prostřednictvím
Centra informačních technologií FAST podle čl. 11 Volebního řádu AS FAST.
Ve volebním obvodu studentů mohou studenti FAST volit4 členy SK AS FAST.

3. VOLEBNÍ KOMISE
Doplňovací volby SK AS FAST řídí volební komise FAST, která koordinuje činnost obvodní
volební komise studentů (dále jen OVK).
3.1. Volební komise FAST:
Ing. Jan Barnat, Ph.D.

předseda komise (KDK, není členem AS FAST)

Jakub Gulec

člen komise (člen SK AS FAST)

Ing. et Ing. Petr Kacálek, Ph.D.

člen komise (PST, není členem AS FAST)

3.2. Obvodní volební komise studentů FAST:
Jakub Gulec

předseda komise (člen SK AS FAST)

Eliška Jarmerová

členka komise (členka SK AS FAST)

Ing. Jindřich Woytela

člen komise (člen SK AS FAST)

Ing. Radka Matuszková

členka komise (není členkou AS FAST)

Ing. Milan Šmak, Ph.D.

člen komise (člen KAP AS FAST)

4. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB
První kolo doplňovacích voleb se uskuteční elektronicky od 18. 2. do 24. 2. 2019. Podrobný
časový harmonogram je součástí v II. části těchto organizačních pokynů pro doplňovací
volby.
Druhé kolo doplňovacích voleb se uskuteční 18. března 2019 od 8.00 do 16.00 v kanceláři
SK AS FAST (v místnosti C106).

5. VYMEZENÍ KOMPETENCÍ VOLEBNÍCH KOMISÍ
Základní kompetence volebních komisí vyplývají z Volebního řádu AS FA VUT a předpisů
souvisejících.
Doplňovací volby řídí OVK FAST v koordinaci s volební komisí FAST. Kompetence OVK se
vztahují k doplňovacím volbám SK AS FAST.
Při své práci se volební komise FAST a OVK řídí těmito organizačními pokyny.
Volební komise:
• koordinuje doplňovací volby do SK AS FAST, při jejichž organizaci spolupracuje s OVK
studentů,
• rozhoduje o eventuálních sporných případech při sestavování kandidátní listině pro
doplňovací volby do SK AS FAST a zajišťuje zveřejnění výsledné kandidátní listiny,
• přijímá a zabezpečuje zveřejnění volebních prohlášení kandidátů uvedených na
kandidátní listině,
• rozhoduje o platnosti doplňovacích voleb, ověřuje a zveřejňuje jejich výsledky,
• předává informace a doklady o doplňovacích volbách do AS FAST,
• předává doklady o doplňovacích volbách do SK AS FAST k archivaci tajemnici AS FAST,
• v den následující po platných doplňovacích volbách do AS FAST vydává osvědčení všem
zvoleným členům a náhradníkům AS FAST,
• rozhoduje o stížnostech na organizaci a průběh doplňovacích voleb, není-li předmětem
stížnosti její vlastní činnost.
OVK ve svém volebním obvodu zejména:
• přebírá od děkana aktuální seznam voličů svého volebního obvodu,
• řídí a technicky zabezpečuje přípravu a průběh doplňovacích voleb,
• připravuje pracovní verzi kandidátních listin pro doplňovací volby a přijímá souhlas s
kandidaturou od navržených kandidátů,

• organizuje elektronické hlasování, které při doplňovacích volbách do SK AS FAST
rozhoduje o zařazení kandidátů na kandidátní listiny, a připravuje kandidátní listiny pro
doplňovací volby,
• zjišťuje počet voličů a sčítá platné hlasy,
• předává informace o výsledku doplňovacích voleb volební komisi FAST,
• vypracuje protokol o doplňovacích volbách do SK AS FAST a předá je volební komisi
FAST.

6. PLATNOST DOPLŇOVACÍCH VOLEB
Platnost doplňovacích voleb do SK AS FAST se řídí § 8 a § 26 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách, Volebním řádem AS VUT a čl. 14 Volebního řádu AS FAST.

7. KANDIDÁTNÍ LISTINY
Kandidátní listina pro doplňovací volby do SK AS FAST bude obsahovat za předpokladu,
že bylo navrženo nejvýše 8 kandidátů, jména všech navržených studentů, kteří souhlasili
se svou kandidaturou, seřazená podle výsledků elektronického hlasování. Bude-li
navrženo více než 8 kandidátů, kteří souhlasili se svou kandidaturou, sestaví se kandidátní
listina podle algoritmu uvedeného v čl. 12 Volebního řádu AS FAST. U každého kandidáta
bude uveden jeho studijní obor a aktuální ročník studia.
Kandidátní listina bude připravována elektronicky prostřednictvím aplikace fakultního
intranetu. Pomocí této aplikace bude moci každý oprávněný volič sestavit svůj návrh
kandidátní listiny, tj. bude moci zadat tzv. preferenční hlasy jednotlivým členům
akademické obce, které by chtěl navrhnout za kandidáty na člena SK AS FAST. Každý
student FAST bude mít možnost navrhnout nejvýše 8 kandidátů na členy SK AS FAST z řad
studentů FAST.
Správce informačního systému FAST zajistí, aby každý z oprávněných voličů mohl podat
jen jeden návrh kandidátní listiny, a aby tento návrh byl v souladu s výše citovaným
volebním a jednacím řádem a těmito organizačními pokyny.
Po vypršení termínu pro přijímání návrhů (preferenčních hlasů) sestaví OVK pracovní verzi
kandidátní listiny. Tato pracovní verze kandidátní listiny bude obsahovat seznam všech
navržených kandidátů, setříděný sestupně podle počtu získaných preferenčních hlasů od
jednotlivých navrhovatelů.
Takto sestavená pracovní kandidátní listina bude zveřejněna v intranetu FAST tak, aby v
nich mohli navržení kandidáti elektronicky vyznačit souhlas nebo nesouhlas se svou
kandidaturou. V kandidátní listině bude rovněž zvýrazněno, kteří navržení kandidáti by
měli být zařazeni na kandidátní listinu, přičemž se bude (v okamžiku zveřejnění
prozatímních kandidátních listin) apriorně předpokládat, že všichni navržení kandidáti
souhlasí se svou kandidaturou. Toto zvýraznění se bude automaticky aktualizovat vždy,
vyznačí-li některý z navržených kandidátů svůj nesouhlas s kandidaturou.

8. VOLEBNÍ PROHLÁŠENÍ
Každý kandidát, uvedený na zveřejněné kandidátní listině má právo vydat své volební
prohlášení. Musí je vyhotovit v elektronické podobě ve formátu pdf a do stanoveného
termínu (viz část II. těchto organizačních pokynů) zaslat nebo osobně předat předsedovi
volební komise FAST jednak elektronicky, jednak ve vytištěné podobě opatřené
vlastnoručním podpisem. Po vypršení termínu pro přijímání volebních prohlášení předají
předsedové volebních komisí všechna volební prohlášení v nezměněné formě správci
informačního systému FAST, jenž zajistí jejich zveřejnění ve fakultním intranetu tak, aby
se s ním mohli seznámit všichni voliči. Volební prohlášení v tištěné podobě předají
předsedové volebních komisí k archivaci tajemnici AS FAST.

9. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Volební komise FAST a OVK za podpory tajemníka FAST zabezpečí doplňovací volby
technicky tak, aby bylo zaručeno, že:
• doplňovací volby budou tajné a bude dodržen jejich časový harmonogram,
• každý oprávněný volič bude hlasovat osobně a pouze jednou,
• hlasovací lístky pro doplňovací volby budou připraveny v dostatečném počtu,
• již odevzdané hlasovací lístky budou nepřístupné do ukončení doplňovacích voleb.
Hlasovací lístek obsahuje:
• specifikaci a termín doplňovacích voleb,
• poučení, jak správně hlasovací lístek upravit, aby odevzdané hlasy byly platné,
• abecední seznam volených kandidátů ve shodě se zveřejněnou kandidátní listinou.
Každý oprávněný volič obdrží jeden hlasovací lístek pro doplňovací volby do SK AS FAST.
Hlasování se provádí zakroužkováním pořadových čísel před jmény kandidátů a vložením
takto označeného lístku do příslušné volební urny.
Odevzdaný hlasovací lístek pro doplňovací volby do Studentské komory AS FAST je platný,
je-li na něm takto označen aspoň 1 kandidát, nejvýše však 4 kandidáti.
Hlasovací lístky označené jiným než uvedeným způsobem (škrtáním jmen, křížkováním,
trháním, dopisováním dalšího textu apod.) a hlasovací lístky vložené do nesprávné urny
jsou neplatné.

10. SČÍTÁNÍ HLASŮ
Po ukončení hlasování zahájí OVK sčítání hlasů. Na základě sečtených hlasů sestaví OVK
celkové výsledky doplňovacích voleb do SK AS FAST a předá je volební komisi FAST.
Volební komise FAST poté rozhodne o platnosti doplňovacích voleb.
Po ukončení sčítání hlasů uloží OVK použité hlasovací lístky pro případnou dodatečnou
kontrolu do obálek, které zapečetí takovým způsobem, aby byla patrná případná

manipulace s jejich obsahem. Za zapečetění obálek a za jejich archivaci zodpovídá
předseda OVK.

11. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ DOPLŇOVACÍCH VOLEB
Volební komise FAST výsledky doplňovacích voleb, zejména informaci o jejich platnosti a
účasti voličů, pořadí kandidátů a seznam zvolených členů a náhradníků (tj. kandidátů, kteří
získali alespoň třetinu hlasů odevzdaných poslednímu zvolenému členovi) SK AS FAST
zveřejní ve spolupráci se správcem informačního systému FAST v intranetu FAST.
OVK vypracuje protokol o doplňovacích volbách do SK AS FAST, který předseda OVK předá
volební komisi FAST. Předseda volební komise FAST zajistí předání protokolu o
doplňovacích volbách do SK AS FAST tajemnici AS FAST k archivaci.
Volební komise FAST vydá osvědčení všem zvoleným členům a náhradníkům AS FAST.
Případná nevyzvednutá osvědčení budou uložena u tajemnice AS FAST.
Platnost doplňovacích voleb upravuje čl. 14 Volebního řádu AS FAST.

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tyto organizační pokyny schválil AS FAST na svém 12. řádném zasedání dne 16. 1. 2019.

ČÁST DRUHÁ
ČASOVÝ HARMONOGRAM DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO
STUDENTSKÉ KOMORY AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
STAVEBNÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO FUNKČNÍ
OBDOBÍ 2017–2020
16. 1. 2019

středa

vyhlášení doplňovacích voleb do SK AS FAST
na zasedání AS FAST
jmenování obvodní volební komise studentů

29. 1. 2019

úterý

zpracování seznamu voličů CIT FAST

4. 2. 2019

12.00

pondělí

předání seznamů voličů předsedovi volební
komise FAST

18. 2. 2019

08.00

pondělí

začátek přijímání návrhů pro sestavení
kandidátní listiny

24. 2. 2019

12.00

neděle

konec přijímání návrhů pro sestavení
kandidátní listiny

25. 2. 2019

12.00

pondělí

zveřejnění pracovní verze kandidátní listiny
začátek přijímání vyjádření o souhlasu
s kandidaturou
začátek přijímání volebních prohlášení

3. 3. 2019

08.00

neděle

konec přijímání vyjádření o souhlasu
s kandidaturou

4. 3. 2019

08.00

pondělí

zveřejnění kandidátní listiny

10. 3. 2019

12.00

neděle

konec přijímání volebních prohlášení

11. 3. 2019

08.00

pondělí

zveřejnění volebních prohlášení

18. 3. 2019

08.00–16.00

pondělí

doplňovací volby do SK AS FAST

úterý

zveřejnění výsledku doplňovacích voleb do
SK AS FAST

19. 3. 2019

odevzdání protokolu o doplňovacích volbách
do SK AS FAST
vydání osvědčení o zvolení do AS FAST
17. 4. 2019

středa

zpráva o výsledcích doplňovacích voleb do SK
AS FAST na zasedání AS FAST

