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PODROBNÉ ORGANIZAČNÍ 
POKYNY PRO PŘÍPRAVU 
A PRŮBĚH VOLEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAVU VUT 
PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ DUBEN 2018 — DUBEN 2021

VOLBY DO AS FAVU

Volby do Akademického senátu 
Fakulty výtvarných umění Vysokého 
učení technického v Brně (dále jen 
AS FaVU) vyhlásil děkan fakulty 
dne 7. 3. 2018. Volby probíhají 
podle Volebního a jednacího řádu 
FaVU schváleného 7. 5. 2013 
Akademickým senátem VUT 
a uveřejněného v úplném znění na 
elektronické Úřední desce FaVU 
v sekci Vnitřní předpisy a dokumenty.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ VOLEB

Volby do AS FaVU uskuteční 
dne 4. 4. 2018 od 10.00 do 15.00 
ve vstupních prostorách 
budovy U2 (u vchodu do 
Galerie Aula) na Údolní 53.

VOLEBNÍ KOMISE

Volby do AS FaVU řídí volební 
komise, která ve složení:

MgA. Tomáš Hrůza 
kontakt: tomat@ffa.vutbr.cz

MgA. Břetislav Malý

Kateřina Rafaelová 

Kamil Rujbr

doc. MgA. Luděk Rathouský 
(náhradník)

BcA. Přemysl Procházka 
(náhradník)

http://www.ffa.vutbr.cz/uredni-deska/predpisy/vseobecne-predpisy-f24444/volebni-a-jednaci-rad-as-favu-vut-v-brne-schvaleny-27-2-2013-a-7-5-2013-d81121/vjr-as-favu-schvaleny-0705-2013-pdf-p74562
mailto:tomat%40ffa.vutbr.cz?subject=
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VYMEZENÍ KOMPETENCÍ 
VOLEBNÍ KOMISE

Základní kompetence volební 
komise vyplývají z Volebního 
a jednacího řádu AS FaVU.

Volební komise:

•	 přijímá od děkana aktuální 
seznam voličů 

•	 řídí a technicky zabezpečuje 
přípravu a průběh voleb

•	 přijímá návrhy na kandidáty 
včetně jejich souhlasu 
a připravuje kandidátní 
listiny pro volby 

•	 rozhoduje o eventuálních 
sporných případech při 
sestavování kandidátních 
listin a zajišťuje

•	 zveřejnění kandidátních listin;
•	 zabezpečuje zveřejnění volebních 

prohlášení kandidátů
•	 sčítá platné hlasy a sestavuje 

pořadí kandidátů podle 
počtu získaných hlasů; 

•	 ověřuje platnost voleb 
a zveřejňuje jejich výsledky 
(vypracuje protokol o volbách). 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
VOLEB DO AS FAVU

7. 3. 2018 středa 
vyhlášení voleb, zveřejnění 
složení volební komise 
a začátek přijímání návrhů pro 
sestavení kandidátních listin

26. 3. 2018 pondělí 
konec přijímání návrhů pro sestavení 
kandidátních listin a předání 
seznamu voličů volební komisi

28. 3. 2018 středa 
zveřejnění kandidátních listin, 
včetně volebních prohlášení

4. 4. 2018 středa 
volby do AS FaVU

5. 4. 2018 čtvrtek 
zveřejnění výsledků voleb do AS FaVU

12. 4. 2018 úterý 
konec lhůty pro podání stížností 
na průběh a výsledky voleb

VOLEBNÍ OBVOD

Pro účely voleb do AS FaVU se 
na FaVU zřizuje jeden volební 
obvod, tvořený akademickými 
pracovníky a studenty fakulty.
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OPRÁVNĚNÍ VOLIČI

Všichni členové akademické obce 
FaVU jsou oprávněnými voliči.  
Aktualizovaný seznam voličů předá 
děkan volební komisi nejpozději 
10 dnů před konáním voleb. 
Oprávnění voliči volí kandidáty 
uvedené na obou hlasovacích 
lístcích – tedy jak kandidáty do 
komory akademických pracovníků, 
tak kandidáty do studentské komory.

KANDIDÁTNÍ LISTINA 
A HLASOVACÍ LÍSTKY

Pro volby do AS FaVU se sestavuje 
jedna kandidátní listina, v níž jsou 
zvlášť uvedeni kandidáti do komory 
akademických pracovníků a zvlášť 
kandidáti do studentské komory. 
Hlasovací lístky jsou samostatné 
pro každou komoru AS FaVU.

Akademičtí pracovníci FaVU mohou 
v rámci voleb do AS FaVU kandidovat 
do komory akademických pracovníků. 
Studenti FaVU mohou v rámci 
voleb do AS FaVU kandidovat do 
studentské komory. Je-li student 
FaVU současně i akademickým 
pracovníkem FaVU, zařazuje se:
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a) do skupiny kandidátů do komory 
akademických pracovníků, dosahuje-li 
součet jeho sjednané pracovní doby 
na FaVU nejméně 20 hodin týdně,

b) do skupiny kandidátů 
do studentské komory 
v ostatních případech.

Návrh kandidáta do AS FaVU může 
podat každý člen akademické obce 
FaVU. Návrh musí obsahovat: 
•	 plné jméno navrhovatele 

i navrhovaného kandidáta 
včetně titulů,

•	 pracoviště (ústav – tj. ateliér 
či kabinet) kandidáta,

•	 uvedení komory, do které 
je kandidát navrhován,

•	 souhlas s kandidaturou, 
včetně podpisů navrhovatele 
i navrhovaného. 

Návrhy kandidátů shromažďuje paní 
Jana di Lenardo na sekretariátu 
FaVU (budova U2, Údolní 53, 3.NP, 
místnost č. 323) v pracovní dny 
v době od 8.00 do 14.00 hod.
Po vypršení termínu pro přijímání 
návrhů volební komise sestaví 
a zveřejní kandidátní listinu 
prostřednictvím webových stránek 
FaVU (na Úřední desce a na stránce 
Akademického senátu FaVU) a na 
nástěnce ve vchodu budovy U2. 
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VOLEBNÍ PROHLÁŠENÍ

Každý kandidát uvedený na 
zveřejněných kandidátních listinách 
má právo vydat své volební 
prohlášení. Volební prohlášení 
v elektronické podobě (ve formátu 
PDF) může nejpozději den před 
zveřejněním kandidátních listin zaslat 
předsedovi volební komise. Ten ve 
spolupráci s předsedou AS FaVU 
zajistí zveřejnění volebních prohlášení 
na webových stránkách AS FaVU 
tak, aby se s ním mohli seznámit 
všichni voliči. Vytištěné volební 
prohlášení opatřené vlastnoručním 
podpisem odevzdá kandidát ke 
stejnému datu u Jany di Lenardo, 
která zajistí uložení volebních 
prohlášení v archivu AS FaVU.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Každý oprávněný volič obdrží 
2 hlasovací lístky – samostatný 
pro každou komoru AS FaVU. 
Hlasování se provádí zakroužkováním 
pořadových čísel před jmény 
kandidátů a vložením takto 
označeného lístku do volební urny.
Odevzdaný hlasovací lístek pro 
Komoru akademických pracovníku je 
platný, je-li na něm řádně označeno 
maximálně 7 kandidátů z řad 
akademických pracovníků FaVU. 

Odevzdaný hlasovací lístek pro 
Studentskou komoru je platný, jsou-li 
na něm řádně označeni maximálně 
4 kandidáti z řad studentů FaVU.
Hlasovací lístky označené jiným než 
uvedeným způsobem (škrtáním jmen, 
křížkováním, trháním, dopisováním 
dalšího textu apod.) jsou neplatné.

Volební komise zabezpečí volby 
technicky tak, aby bylo zaručeno, že:
•	 volby budou tajné a bude dodržen 

jejich časový harmonogram;
•	 každý oprávněný volič bude 

hlasovat osobně (přímá 
volba) a pouze jednou;

•	 každý oprávněný volič prokáže 
svou totožnost platným 
průkazem s fotografií;

•	 hlasovací lístky pro volby budou 
připraveny v dostatečném počtu;

•	 již odevzdané hlasovací 
lístky budou nepřístupné 
do ukončení voleb.

Hlasovací lístek bude obsahovat:
•	 specifikaci druhu 

a termínu voleb;
•	 uvedení příslušné komory 

akademického senátu;
•	 abecední seznam kandidátů 

volených do příslušné 
komory AS FaVU;

•	 poučení, jak správně hlasovací 
lístek upravit, aby odevzdané 
hlasy byly platné.
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Po ukončení hlasování zahájí 
volební komise sčítání hlasů. Sečte 
počet vydaných, odevzdaných 
a platných hlasovacích lístků; 
sečte platné hlasy odevzdané 
jednotlivým kandidátům a sestaví 
pořadí kandidátů v jednotlivých 
komorách podle počtu získaných 
hlasů. V případě rovnosti hlasů určí 
pořadí těchto kandidátů losem.
Po ukončení sčítání hlasů uloží 
volební komise 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 volební komise.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Postup při zveřejňování výsledků 
voleb upravuje Článek 7 Volebního 
a jednacího řádu AS FaVU. 
Volební komise vypracuje protokol 
o volbách do AS FaVU. Protokol 
o volbách obsahuje zejména:
•	 datum konání voleb, 
•	 místo konání voleb, 
•	 počet oprávněných voličů, 
•	 informace o účasti o volbách 

PODROBNÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A PRŮBĚH VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAVU VUT 
PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ DUBEN 2018 – DUBEN 2021

(počet vydaných, odevzdaných 
a platných hlasovacích lístků), 

•	 výsledky voleb (seznam 
zvolených členů a náhradníků AS 
FaVU pro každou komoru zvlášť),

•	 podpisy členů volební komise. 

Protokol o volbách s jejich výsledky 
zveřejní volební komise ihned po 
jejich vyhodnocení, nejpozději druhý 
pracovní den po uskutečnění voleb. 
Protokol o volbách volební komise 
zveřejní na úřední desce FaVU VUT. 
Protokol o volbách předá předseda 
volební komise odstupujícímu 
předsedovi AS FaVU nejpozději do 
pěti dnů od uskutečnění voleb. 
Každý volič je oprávněn podat 
stížnost na průběh a výsledky voleb 
nejpozději do pěti kalendářních dnů 
od zveřejnění protokolu o volbách. 
Stížnosti se předkládají písemně 
odstupujícímu senátu (k rukám jeho 
předsedy), který o nich rozhodne 
bezodkladně a s konečnou platností. 
Při zjištění závažného porušení 
ustanovení tohoto řádu může 
senát nařídit opakování voleb.


