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Článek 1 Předmět úpravy a základní ustanovení 

1. Tyto organizační pokyny upravují průběh doplňovacích voleb zástupců akademické obce Fa-

kulty architektury VUT v Brně do Akademického senátu Fakulty architektury VUT v Brně pro 

funkční období 2020–2023, které na svém zasedání dne 29. 11. 2022 vyhlásil Akademický se-

nát FA VUT (dále jen „volby do AS FA“). 

2. Volby do AS FA se řídí Volebním řádem AS FA VUT v Brně schváleným AS FA VUT dne 

9. 6. 2005 a AS VUT dne 14. 6.2005 ve znění dodatku č. 1 schváleného AS FA VUT dne 

29. 9. 2020 a AS VUT dne 2. 10. 2020 (dále jen „Volební řád“). 

Volební řád je uveřejněn na informační tabuli na webových stránkách FA VUT1. 

3. Volební komise informuje akademickou obec o volbách do AS FA zejména prostřednictvím 

Intranetu FA (sekce Volby2). 

4. Rozhodnutím AS FA ze dne 29. 11. 2022 se volby do AS FA konají elektronicky. Elektronické 

volby proběhnou v modulu Volby na Portále VUT3 (dále jen „modul Volby“), u kterého CVIS 

VUT garantuje tajné a anonymní hlasování. 

 
1 https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-legislativa-fa/d204195 

2 https://intra.fa.vutbr.cz/prispevky.aspx?typ=volby 

3 https://www.vutbr.cz/intra/volby 
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Článek 2 Časový harmonogram voleb do AS FA 

1. Volby do AS FA proběhnou podle následujícího harmonogramu: 

29. 11. 2022 vyhlášení voleb do AS FA 

14. 12. 2022 12:00 začátek přijímání návrhů pro sestavení kandidátních listin 

6. 1. 2023 předání seznamu voličů předsedovi volební komise 

9. 1. 2023 13:00 konec přijímání návrhů pro sestavení kandidátních listin 

9. 1. 2023 23:00 zveřejnění kandidátních listin do AS FA VUT na Intranetu FA 

10. 1. 2023 začátek přijímání volebních prohlášení 

12. 1. 2023 konec přijímání volebních prohlášení 

13. 1. 2023 zveřejnění volebních prohlášení do AS FA VUT na Intranetu FA 

13. 1. 2023 termín pro podání stížností v případě nepřístupnosti voliče do 

modulu Volby a nedostupnosti elektronického hlasovacího líst-

ku (čl. 8, odstavec 5) 

16. 1. 2023 9:00–17:00 volby do AS FA, modul Volby 

17. 1. 2023 15:00 zveřejnění výsledků voleb do AS FA na Intranetu FA 

18. 1. 2023 předání protokolu o volbách do AS FA 

2. Harmonogram voleb do AS FA byl schválen AS FA VUT dne 13. 12. 2022. 

Článek 3 Volební komise 

1. Volby do AS FA řídí volební komise Fakulty architektury VUT v Brně (dále jen „volební komise“). 

2. Usneseními AS FA dne 22. 9. 2020 a 23. 10. 2020 byli do volební komise jmenováni:  

– doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 

– doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. 

– Ing. arch. Jan Foretník, Ph.D. 

– Ing. arch. Jiří Marek 

– Ing. Rostislav Košťál 

3. Volební komise dne 6. 10. 2020 zvolila předsedkyni doc. Ing. Moniku Petříčkovou, Ph.D. Vo-

lební komise dne 14. 11. 2022 zvolila místopředsedu doc. Ing. arch. Maxmiliana Wittmanna, 

Ph.D. 

4. Akademický senát na svém zasedání dne 29. 11. 2022 doplnil do volební komise jako zástupce 

studentů Kláru Ondráčkovou. 
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Článek 4 Vymezení kompetencí volební komise 

1. Základní kompetence volební komise vyplývají z Volebního řádu. Při volbách se volební komi-

se ve své práci řídí těmito organizačními pokyny. 

2. Volební komise: 

a. přijímá od děkana Fakulty architektury aktuální seznam voličů; 

b. řídí a technicky zabezpečuje přípravu a průběh voleb; 

c. připravuje kandidátní listiny pro volby a přijímá souhlas s kandidaturou od navržených 

kandidátů; 

d. rozhoduje o eventuálních sporných případech při sestavování kandidátních listin a zajišťu-

je zveřejnění výsledných kandidátních listin; 

e. zabezpečuje zveřejnění volebních prohlášení kandidátů; 

f. zjišťuje počet platných a počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků při volbách 

a sčítá platné hlasy; 

g. ověřuje platnost voleb a zveřejňuje jejich výsledky; 

h. rozhoduje o stížnostech na organizaci a průběh voleb, není-li předmětem stížnosti její 

vlastní činnost; 

i. vypracovává protokol o volbách do AS FA; 

j. na prvním zasedání AS FA, po složení slibu zvoleného člena AS FA, předává osvědčení 

o členství v AS FA. 

Článek 5 Volební obvody 

1. Pro volby zástupců studentů Fakulty architektury do AS FA se zřizuje jeden volební obvod, 

který je tvořen akademickými pracovníky a studenty. 

2. V doplňujících volbách je volen jeden zástupce studentů. 

Článek 6 Kandidátní listina 

1. Návrh kandidáta pro volby zástupců studentů do AS FA může podat každý člen akademické 

obce (akademičtí pracovníci a studenti), uvedený v aktuálním seznamu voličů. Kandidátem 

musí být aktivní student FA VUT. 

2. Návrh musí obsahovat plné jméno navrhovatele i navrhovaného kandidáta včetně titulů a 

souhlas s kandidaturou, včetně podpisů navrhovatele i navrhovaného. 

3. Návrhy kandidáta pro volbu zástupce studentů Fakulty architektury v AS FA bude přijímat 

předseda volební komise v pondělí 9. 1. 2023 od 12:00 do 13:00 v místnosti B770 nebo ve 

stanoveném období dle článku 2 kterýkoli člen volební komise. V případě nutnosti je 

možné kontaktovat Ing. Rostislava Košťála na telefonním čísle +420 54114 6773. 



 

FA VUT Organizační pokyny pro doplňovací volby do AS FA 2023 strana 5/6 

4. Z platných přijatých návrhů sestaví volební komise kandidátní listinu pro volby do AS FA, na 

které jsou seřazeni jednotliví kandidáti, a to v abecedním pořadí s uvedením příjmení, jména 

a titulu. Kandidátní listina musí být zveřejněna nejpozději 7 dnů před konáním voleb. 

Článek 7 Volební prohlášení 

1. Každý kandidát, uvedený na zveřejněné kandidátní listině, má právo vydat své volební prohlá-

šení. 

2. Volební prohlášení musí kandidát zaslat předsedovi volební komise elektronicky ve formátu 

pdf, a to do termínu stanoveného v článku 2. 

3. Po vypršení termínu pro přijímání volebních prohlášení zajistí předseda jejich zveřejnění na 

Intranetu FA tak, aby se s nimi mohli seznámit všichni voliči. 

Článek 8 Průběh hlasování 

1. Volební komise zabezpečí volby technicky tak, aby bylo zaručeno, že: 

a. bude dodržen jejich časový harmonogram, 

b. v modulu Volby bude připraveno hlasování vč. kandidátní listiny a seznamu voličů, a to 

v termínu daném harmonogramem voleb. 

2. Elektronický hlasovací lístek obsahuje: 

a. specifikaci a termín voleb, 

b. poučení, jak správně hlasovací lístek upravit, aby odevzdané hlasy byly platné, 

c. seznam volených kandidátů ve shodě se zveřejněnou kandidátní listinou. 

3. Každý volič hlasuje osobně. Totožnost prokazuje přihlášením do informačního systému VUT 

svým VUT loginem a VUT heslem. Poskytnutí přihlašovacích údajů a volba v zastoupení je ne-

přípustná. 

4. Každý volič může odevzdat svůj hlas nejvýše jednomu kandidátovi. Hlasování probíhá pomocí 

elektronických hlasovacích lístků v modulu Volby, na nichž jsou seřazeni jednotliví kandidáti, a 

to v abecedním pořadí s uvedením příjmení, jména a titulu. 

5. Elektronické hlasovací lístky jsou zveřejněny s předstihem tak, aby každý volič mohl ověřit 

přístupnost k volbám v termínu daném harmonogramem voleb. Vlastní hlasování je umožně-

no pouze v termínu voleb. Hlasování se provádí zaškrtnutím políčka před jmény kandidátů 

a odesláním elektronického hlasovacího lístku stisknutím tlačítka „Odeslat hlasovací lístek“ 

a následným odsouhlasením volby. Po odsouhlasení je volba nevratná. 

6. Odevzdaný elektronický hlasovací lístek pro volby do AS FA je platný, je-li na něm označen 

právě jeden kandidát. Hlasovací systém modulu Volby neověřuje správné označení před ode-

sláním hlasu. 
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Článek 9 Vyhodnocení výsledků voleb 

1. Platnost voleb do AS FA se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Volebním řá-

dem. 

2. Bezprostředně po ukončení hlasování volební komise: 

a. ověří v IS Apollo počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků a zaujme sta-

novisko, zda volby byly platné, 

b. převezme z IS Apollo pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů a v případě rovnosti 

hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem. 

3. Na základě stanoveného pořadí sestaví seznam zvolených zástupců studentů do AS FA a jejich 

náhradníků v souladu s článkem 7 Volebního řádu. Náhradníky se v souladu s Volebním řá-

dem stávají ti kandidáti, kteří získali alespoň třetinu počtu platných hlasů odevzdaných po-

slednímu zvolenému kandidátovi. 

4. Volební komise sestaví protokol o volbách do AS FA. Protokol obsahuje zejména: 

a. název volebního obvodu, 

b. datum konání voleb, 

c. informaci o formě hlasování, 

d. počet oprávněných voličů, 

e. informace o účasti o volbách (počet vydaných, odevzdaných a platných hlasovacích lístků), 

f. stanovisko volební komise k platnosti voleb (podle odstavce 1 a 2-a), 

g. výsledky voleb (seznam zvolených členů a náhradníků AS FA podle odstavce 3) a 

h. podpisy členů volební komise. 

Článek 10 Zveřejnění výsledků voleb 

1. Jsou-li volby zástupců Fakulty architektury do AS FA platné, volební komise zajistí zveřejnění 

protokolu na Intranetu FA v sekci Volby. 

2. Protokol o volbách předá volební komise předsedovi AS FA nejpozději do 7 dnů ode dne 

ukončení hlasování. 

Článek 11 Závěrečná ustanovení 

1. Tyto organizační pokyny schválil na svém zasedání Akademický senát Fakulty architektury 

VUT v Brně dne 13. 12. 2022. 

2. Tyto organizační pokyny nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení AS FA. 

3. Tyto organizační pokyny jsou platné pouze pro volby uvedené v čl. 1. 

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 

předsedkyně volební komise AS FA 


