
  
 

 

Vnitřní předpis Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 

technického v Praze byl schválen Akademickým senátem Českého vysokého učení 

technického v Praze dne 31. 3. 2021. 

   doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.  

předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze  

 

VOLEBNÍ ŘÁD 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Volby do Akademického senátu Fakulty biomedicínského Českého vysokého 

učení technického v Praze (dále jen „AS FBMI“) jsou přímé a tajné. Členy AS FBMI 

z řad akademických pracovníků volí zaměstnanecká část akademické obce 

Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického 

v Praze (dále jen „FBMI“), členy z řad studentů volí studentská část akademické 

obce FBMI. Hlasy akademických pracovníků jsou váženy velikostí jejich 

akademických úvazků. 

2. Je-li kandidát zároveň studentem FBMI a zároveň akademickým pracovníkem – 

zaměstnancem FBMI, zvolí si, zda bude kandidovat za studentskou, nebo 

za zaměstnaneckou část akademické obce. Tato volba je neměnná do konce jeho 

funkčního období v AS FBMI.  

3. Ve volebním obvodu akademických pracovníků je zvoleno šest akademických 

pracovníků, přičemž každé tři roky je v tomto volebním obvodu zvoleno šest 

akademických pracovníků s funkčním obdobím na tři roky. 

4. Ve volebním obvodu studentů jsou zvoleni tři studenti, přičemž každý rok je 

v tomto volebním obvodu volen v řádných volbách jeden student s funkčním 

obdobím na tři roky a jednomu studentovi zvolenému v tomto volebním obvodě 

funkční období končí. 

5. Funkční období člena AS FBMI končí 31. prosince posledního roku jeho funkčního 

období. V dostatečném předstihu před tímto termínem vyhlásí AS FBMI řádné 

volby do AS FBMI. 

6. V případě ukončení funkčního období všech členů AS FBMI je v následujících 

volbách voleno v obvodu akademických pracovníků šest akademických 

pracovníků s funkčním obdobím na tři roky a dále jsou voleni v obvodu studentů 

tři studenti s funkčním obdobím po řadě na tři, dva a jeden rok. O tom, který 
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kandidát volebního obvodu studentů je zvolen na jaké funkční období 

se rozhodne podle odstavce 7. 

7. Pokud je v jedné volbě a v jednom volebním obvodu voleno více členů 

studentské komory AS FBMI na různě dlouhá funkční období, je funkční období 

zvolených kandidátů stanoveno podle počtu hlasů, které získali kandidáti ve 

volbách. Nejdelší funkční období má kandidát s nejvyšším počtem hlasů. 

8. Člen AS FBMI může znovu kandidovat jen tehdy, když jsou vyhlášeny volby 

na funkční období, které se s jeho funkčním obdobím nepřekrývá. 

9. AS FBMI může předčasně ukončit funkční období všech svých členů, vysloví-li se 

pro to nadpoloviční většina členů AS FBMI při účasti nejméně tří čtvrtin všech 

členů AS FBMI; součástí usnesení o předčasném ukončení funkčního období musí 

být volba hlavní volební komise a vyhlášení voleb. 

10. AS FBMI musí neprodleně během funkčního období vyhlásit doplňovací volby do 

AS FBMI v případě, že není možné členy AS FBMI doplnit náhradníky. 

Pro doplňovací volby platí stejné předpisy jako pro volby řádné. Doplňovací 

volby se nevyhlašují, jsou-li vyhlášeny řádné volby do AS FBMI. 

 

Článek 2 

Volební komise a výběr kandidátů pro volby do AS FBMI 

1. Přípravu a organizační zajištění voleb zabezpečuje volební komise, kterou zřizuje 

AS FBMI před vyhlášením voleb. Volební komise má minimálně 3 členy, 

a to minimálně 2 ze zaměstnanců a minimálně 1 ze studentů akademické obce 

FBMI. Členové komise si ze svého středu určí předsedu. Členem volební komise 

může být kterýkoliv člen akademické obce FBMI s výjimkou děkana, proděkanů, 

tajemníka, vedoucích jednotlivých součástí Českého vysokého učení 

technického v Praze (dále jen „ČVUT“) a kandidátů do AS FBMI.  

2. V případě, že AS FBMI nezvolí volební komisi tak, aby plánované volby mohly 

řádně proběhnout, zřídí mimořádnou volební komisi děkan. 

3. Volební komise především  

a) dohlíží na to, aby volby proběhly v souladu s tímto Volebním řádem AS FBMI,  

b) vypracuje časový harmonogram voleb a odpovídá za dodržování termínů, 

c) shromažďuje návrhy kandidátů, 

d) zajišťuje propagaci kandidátů, 

e) informuje o výsledcích voleb akademickou obec FBMI. 

Svá rozhodnutí volební komise průběžně zveřejňuje na internetových stránkách 

FBMI, na nástěnce v budově děkanátu FBMI v Kladně, a dalších místech, 

která stanoví. Písemné materiály z voleb následně archivuje sekretariát děkana 

FBMI. 

4. Vlastní propagace kandidátů je povolena. Propagace kandidátů během 

volebních dnů je zakázána s výjimkou propagace kandidátů řízené volební 

komisí. Ve volebních dnech je nepřípustné v prostorách FBMI ovlivňovat voliče 

v prospěch či neprospěch kandidátů. 



Volební řád AS FBMI 

5. V případě porušení tohoto Volebního řádu AS FBMI může volební komise 

rozhodnout o vyřazení kandidáta, opakování voleb, nebo předání záležitosti 

Disciplinární komisi FBMI. 

6. Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce FBMI. K zařazení 

na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta.  

7. Kandidáti do AS FBMI předkládají návrh v elektronickém dokumentu ve formátu 

pdf. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení, vztah k fakultě, fotografii kandidáta 

a identifikaci kandidáta, například fakultní e-mailovou adresu. Může obsahovat 

také stručný program kandidáta a odkaz na podrobnější informace. Svůj souhlas 

s kandidaturou stvrdí kandidát podpisem, a to způsobem, který stanoví volební 

komise, například odevzdáním vytištěného a podepsaného návrhu. 

8. Návrhy se odevzdávají volební komisi prostřednictvím sekretariátu děkana 

do data, které určí volební komise. Datum odevzdání návrhů na kandidáty 

do AS FBMI musí být zveřejněn nejméně 14 dní před stanoveným termínem 

odevzdání návrhů. Datum odevzdání stanoví volební komise. Následující 

pracovní den zveřejní volební komise všechny platné návrhy na internetových 

stránkách FBMI, na nástěnce v budově děkanátu FBMI v Kladně, a dalších 

místech, která stanoví. 

 

Článek 3 

Organizace voleb 

1. K volbám budou k dispozici platné seznamy členů akademické obce FBMI, které 

vypracuje děkanát. Tyto seznamy budou k dispozici na sekretariátu děkana FBMI, 

aby členové akademické obce mohli ověřit svoji přítomnost v seznamech 

volitelů. Pokud se člen v seznamu nevyskytuje, může požádat volební komisi o 

prověření a doplnění. 

2. Volby do AS FBMI probíhají elektronickou formou tak, aby byla zajištěna tajnost 

volby, a aby každý oprávněný volič mohl volit jen jednou. Hlasovací lístek má 

podobu elektronického formuláře. 

3. Pro volby budou připraveny hlasovací lístky, na nichž budou uvedeni všichni 

navržení kandidáti v abecedním pořadí takto: akademičtí pracovníci svým 

jménem a slovním názvem katedry, studenti svým jménem, ročníkem, 

a označením typu studia (bakalářské, magisterské, PGS).  

4. Datum voleb určí a zveřejní volební komise. Datum voleb musí být stanoveno tak, 

aby od termínu zveřejnění kandidátů do AS FBMI do termínu zahájení voleb 

uplynulo nejméně 14 dní. Volební akt proběhne nejméně ve dvou dnech a bude 

trvat nejméně 10 hodin.  

5. Volič se při volbě autentizuje a označí na hlasovacím lístku ty kandidáty, které 

volí do AS FBMI, přičemž takto může označit nejvýše šest kandidátů ve volebním 

obvodu akademických pracovníků a nejvýše tři kandidáty ve volebním obvodu 

studentů. 
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Článek 4 

Výsledky voleb 

1. Hlas akademického pracovníka má váhu, která je rovna výši jeho úvazku 

akademického pracovníka na FBMI v době konání voleb. Odevzdané hlasy budou 

každému kandidátovi převedeny na přepočtené hlasy. 

2. Ve volebním obvodu akademických pracovníků je zvolen příslušný počet 

kandidátů dle čl. 1 odst. 3 a 6., pokud získali alespoň 15 % z maximálního 

možného počtu přepočtených hlasů. V případě rovnosti přepočtených hlasů u 

více kandidátů se bere v úvahu počet odevzdaných hlasů. Pokud nerozhodne ani 

toto kritérium, rozhodne se mezi nimi losem. Nezvolení kandidáti, kteří získali 

alespoň 15 % přepočtených hlasů, se stávají náhradníky. Náhradníci jsou 

seřazeni podle počtu získaných přepočtených hlasů.  

3. Ve volebním obvodu studentů je zvolen příslušný počet kandidátů dle čl. 1 odst. 

4 a 6., pokud získali alespoň 15 % z maximálního možného počtu hlasů. V případě 

rovnosti hlasů u více kandidátů se mezi nimi rozhodne losem. Nezvolení 

kandidáti, kteří získali alespoň 15 % hlasů voličů, se stávají náhradníky. 

Náhradníci jsou seřazeni podle počtu obdržených hlasů. 

4. Náhradníci jsou evidováni zvlášť v případě akademických pracovníků a zvlášť 

v případě studentů. Tato evidence je účinná od prvního dne funkčního období, 

na které byly volby vyhlášeny, a její účinnost končí nabytím účinnosti nové 

evidence z nejbližších následujících voleb ve stejném volebním obvodu. 

5. Volby do AS FBMI, jsou v prvním kole platné při celkové účasti nejméně 15 % 

členů příslušné části akademické obce FBMI. Není-li tato podmínka splněna, 

koná se, se stejnými kandidáty, druhé kolo voleb, jehož výsledky jsou platné při 

libovolné účasti členů akademické obce FBMI.  

6. Druhé kolo se koná jen v té části akademické obce FBMI, ve které nebyla splněna 

podmínka z odstavce 5. Termíny konání těchto kol voleb stanoví volební komise.  

7. Není-li zvolen počet členů AS FBMI podle čl. 4 odstavce 2 a 3, volební komise 

vyhlásí doplňovací volby, které se, po sestavení nové kandidátky, konají v 

termínu stanoveném volební komisí.  

8. Volební komise vyhlásí výsledky voleb do dvou pracovních dnů po ukončení 

volebního aktu na internetových stránkách FBMI, na nástěnce v budově děkanátu 

FBMI v Kladně a dalších místech, která stanoví. Výsledky voleb jsou vyhlášeny v 

podobě seznamu kandidátů s uvedením počtu získaných hlasů, informací 

o získání mandátu, či pozici náhradníka, a míře volební účasti. 

9. Nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb mohou voliči podat námitky 

k výsledkům voleb volební komisi. Tyto námitky včetně způsobu jejich 

vypořádání a včetně zdůvodnění takového postupu jsou součástí volebního 

protokolu, který volební komise zveřejní nejpozději 30 dnů po vyhlášení 

výsledků. 

10. Pokud po volbách do AS FBMI začne nové funkční období minimálně 2/3 

senátorů, svolá předseda volební komise ustavující zasedání. Předseda volební 

komise řídí zasedání do doby, než je zvoleno předsednictvo senátu. 

Předsednictvo senátu je voleno na 3 roky. 
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Článek 5 

Členství v AS FBMI 

1. Funkce člena AS FBMI je čestná, členství je nezastupitelné, práva a povinnosti 

jsou nepřenosné.  

2. Členství v AS FBMI je neslučitelné s výkonem funkce děkana, proděkana, 

vedoucího katedry, tajemníka, rektora, prorektora, kvestora, vedoucího či 

zástupce vedoucího součásti ČVUT.  

3. Členství v AS FBMI zaniká před uplynutím funkčního období:  

a) ztrátou příslušnosti k části akademické obci FBMI, za kterou byl zvolen,  

b) vzdáním se mandátu,  

c) zrušením členství, vysloví-li se pro to v tajném hlasování nadpoloviční většina 

části akademické obce FBMI, která člena senátu zvolila,  

d) dojde-li na straně člena AS FBMI ke změně funkce neslučitelné s funkcí 

senátora AS FBMI podle čl. 5 odst. 2.,  

e) neomluvenou neúčastí na třech po sobě jdoucích řádných zasedáních 

AS FBMI, pokud se AS FBMI na třetím ze zasedání neusnese na výjimce. 

Omluvou se rozumí zaslání informace nejpozději den před zasedáním. 

4. Zanikne-li členovi AS FBMI členství před uplynutím jeho funkčního období, je 

nahrazen prvním náhradníkem ze stejného volebního obvodu. K tomu se použije 

evidence náhradníků účinná ke dni zániku členství. Tomuto novému členu AS 

ČVUT končí funkční období ve stejnou dobu, jako by skončilo členovi, kterého 

nahradil. 

5. Skončí-li členovi AS FBMI, který je zvolen jako studentský člen AS FBMI, studium 

v průběhu funkčního období AS FBMI, jeho členství v AS FBMI nezaniká v případě 

určeném Statutem ČVUT, čl. 19, odstavec 10.  

6. V případě, že není možné členy AS FBMI doplnit náhradníky, musí AS FBMI 

okamžitě během funkčního období vyhlásit doplňovací volby do AS FBMI. 

Doplňovací volby probíhají podle stejných pravidel, jako volby řádné, ale jen 

ve vybraných volebních obvodech a jen za účelem aktualizace evidence 

náhradníků, která je v tomto případě účinná ke dni vyhlášení výsledků voleb. 

Potřebný počet náhradníků z takových voleb se ihned stává členy AS FBMI. 
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Článek 6 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

Zrušuje se Volební a jednací řád FBMI ze dne 31. 1. 2018 ve znění jeho změn a doplňků.  

Tento Volební řád FBMI byl schválen AS FBMI dne 18. 3. 2021. 

Tento řád byl schválen AS ČVUT dne 31. 3. 2021 a od tohoto data nabývá platnosti 

a účinnosti.  

 

 

 

 

  _________________    ___________________ 

  doc. Ing. David Vrba, Ph.D.       prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA 

předseda AS FBMI            děkan FBMI  

 


