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JEDNACÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „AS ČVUT“) je podle zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) samosprávným zastupitelským akademickým
orgánem akademické obce Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“). Tento
Jednací řád AS ČVUT stanovuje vnitřní orgány AS ČVUT a upravuje pravidla jednání AS ČVUT.
Článek 1
Ustavení AS ČVUT a jeho orgánů
(1) V čele AS ČVUT jsou předseda a dva místopředsedové, kteří jsou voleni AS ČVUT. Ti spolu s volenými
předsedy stálých komisí tvoří předsednictvo AS ČVUT, které je jeho výkonnou složkou. Ustavení
a činnost komisí AS ČVUT se řídí čl. 4.
(2) Každoročně na prvním zasedání AS ČVUT konaném po 1. lednu volí AS ČVUT ze svého středu
předsedu AS ČVUT a dva místopředsedy; jednoho místopředsedu z řad členů AS ČVUT zvolených ve
volebních obvodech akademických pracovníků a jednoho místopředsedu z řad členů AS ČVUT
zvolených ve volebních obvodech studentů. Zvolením předsedy a místopředsedů končí funkční
období dosavadního předsedy AS ČVUT a dosavadních místopředsedů. Pokud předsedovi či
místopředsedovi skončí funkční období člena AS ČVUT 31. prosince, vykonávají svou funkci i po tomto
datu do zvolení nového předsedy či místopředsedy.
(3) Ve volbách podle odstavce 2 se v AS ČVUT v tajném hlasování koná nejprve volba předsedy AS ČVUT.
V prvním kole volby je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční počet hlasů přítomných členů AS
ČVUT. Jsou-li všechny počty hlasů získané všemi kandidáty v kole volby stejné a nikdo z kandidátů
není zvolen, volba se opakuje s nově navrženými kandidáty. Jsou-li počty hlasů získané všemi
kandidáty v kole volby různé a nikdo z kandidátů není zvolen, koná se další kolo mezi kandidátem
s nejvyšším počtem hlasů a všemi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů. Pokud získalo
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nejvyšší počet hlasů více kandidátů, postupují do dalšího kola voleb pouze tito kandidáti. V druhém
nebo dalších kolech volby je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
(4) Po zvolení předsedy AS ČVUT se stejným způsobem volí dva místopředsedové a dále předsedové těch
stálých komisí, které nemají v době volby svého předsedu.
(5) AS ČVUT volí předsedy stálých komisí AS ČVUT na dobu, která končí koncem funkčního období takto
zvoleného člena AS ČVUT, není-li usnesením AS ČVUT stanovena doba kratší.
(6) Funkce předsedy AS ČVUT, místopředsedy nebo předsedy stálé komise AS ČVUT zaniká během
funkčního období takto zvoleného člena AS ČVUT odstoupením z funkce, zánikem členství v AS ČVUT,
ukončením činnosti příslušné stálé komise, rozhodne-li o takovém ukončení AS ČVUT, nebo
odvoláním z funkce. Odvolání z funkce člena předsednictva je platné, vysloví-li se pro ně v tajném
hlasování nadpoloviční většina všech členů AS ČVUT.
(7) Uvolní-li se místo člena předsednictva podle odstavce 6 nebo usnese-li se AS ČVUT na zřízení nové
stálé komise, zvolí AS ČVUT nového člena předsednictva obdobně. Funkční období takto zvoleného
předsedy AS ČVUT nebo místopředsedy končí zvolením nového předsedy AS ČVUT nebo
místopředsedy na prvním zasedání AS ČVUT konaném po 1. lednu následujícího roku.

Článek 2
Jednání AS ČVUT
(1) Zasedání AS ČVUT svolává předseda:
a)

alespoň čtyřikrát ročně,

b)

v naléhavých případech,

c)

na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů AS ČVUT,

d)

na žádost rektora.

Zasedání AS ČVUT řídí jeho předseda nebo pověřený místopředseda (dále jen „předsedající“).
V odůvodněných případech může zasedání AS ČVUT probíhat bezkontaktně pomocí telekonference.
(2) Program zasedání navrhuje předsednictvo na základě předložených materiálů a návrhů. Program je
s pozvánkou na zasedání AS ČVUT umístěn na veřejně přístupných internetových stránkách ČVUT
nejméně 6 kalendářních dnů před tímto zasedáním.
(3) Ke každému bodu programu se koná rozprava. Slovo je diskutujícím udělováno předsedajícím
zpravidla v tom pořadí, v jakém se do diskuse hlásí. Je-li to účelné pro kontinuitu diskuse, může
předsedající umožnit stručně reagovat diskutujícím i mimo pořadí. Přednostně je také diskutujícím
umožněno pronést technické poznámky. Technické poznámky nevyjadřují názor diskutujícího na
předmět diskuse, ale týkají se technické či procedurální stránky jednání, souvislosti s jednacím řádem
či legislativou, nebo obsahují informaci související s předmětem jednání. Předsedající slovo odejme,
překročí-li řečník rámec technické poznámky.
(4) Pokud si přeje nečlen AS ČVUT vystoupit na zasedání AS ČVUT, musí požádat předsedajícího
o souhlas. Osoby uvedené v § 8 odst. 4 zákona mají právo vystoupit na zasedání, kdykoli o to
požádají.
(5) AS ČVUT přijímá svá usnesení veřejným hlasováním. Tajným hlasováním přijímá svá usnesení
a)

v otázkách vymezených zákonem dle § 9 odst. 1 písm. h),
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b)

při schvalování návrhu na jmenování a odvolání členů vědecké rady ČVUT, respektive vědecké
rady ústavu ČVUT,

c)

při schvalování návrhu na jmenování a odvolání členů rady pro vnitřní hodnocení ČVUT,

d)

při schvalování návrhu na jmenování a odvolání členů disciplinární komise ČVUT,

e)

při vyjádření k záměru rektora jmenovat a odvolat prorektory,

f)
g)

při schvalování návrhu rektora odvolat děkana fakulty dle § 28 odst. 3 zákona,
při delegování zástupců ČVUT do orgánu reprezentace vysokých škol, kteří nejsou navrženi
senáty fakult jako zástupci fakult,

h) při volbě nebo odvolání členů svého předsednictva.
Rozhoduje-li AS ČVUT o fyzických osobách v případech neuvedených v odst. 5 písm. a) až h), hlasuje
veřejně, neusnese-li se na tajném hlasování. Při tajném hlasování o fyzických osobách může AS ČVUT
postupovat obdobně, jako při volbě svého předsednictva, nestanoví-li tento předpis jiný postup.
(6) AS ČVUT je schopný se usnášet, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jeho členů s platným
mandátem.
(7) Usnesení týkající se
a)

rozhodnutí o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení fakult nebo jiných součástí ČVUT,

b)

schválení vnitřních předpisů ČVUT a vnitřních předpisů fakult nebo jiných součástí ČVUT,

c)

vyjádření k závazným pravidlům pro sestavení rozpočtu ČVUT a

d)

schválení rozpočtu ČVUT předloženého rektorem

je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina členů AS ČVUT s platným mandátem.
Usnesení týkající se
e)

návrhu na odvolání rektora,

f)

potvrzení původního návrhu rozpočtu ČVUT nebo strategického záměru vzdělávací a tvůrčí
činnosti ČVUT neschváleného Správní radou ČVUT a

g)

schvalování návrhu rektora odvolat děkana fakulty dle § 28 odst. 3 zákona, pokud akademický
senát příslušné fakulty k tomu vyjádřil nesouhlas,
je přijato, vysloví-li se pro něj nejméně tři pětiny všech členů AS ČVUT.
V ostatních případech je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů
AS ČVUT, pokud tento předpis nestanoví jinak.
(8) Člen předsednictva z řad členů AS ČVUT zvolených ve volebních obvodech tvořených studenty může
zažádat při hlasování o usnesení popsaném v odst. 7 písm. b) o „hlasování po komorách“. Usnesení je
pak přijato, vysloví-li se pro něj jak nadpoloviční většina členů AS ČVUT s platným mandátem z řad
členů zvolených ve volebních obvodech tvořených akademickými pracovníky, tak zároveň
nadpoloviční většina členů AS ČVUT s platným mandátem z řad členů zvolených ve volebních
obvodech tvořených studenty.
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(9) V odůvodněných případech při projednání návrhů může předseda AS ČVUT požádat členy AS ČVUT
o hlasování mimo zasedání AS ČVUT (dále jen „hlasování formou per rollam“). Hlasovat formou per
rollam nelze o návrzích, které jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona, a o návrzích, které vyžadují tajné
hlasování. Harmonogram a průběh hlasování formou per rollam určuje předseda AS ČVUT po dohodě
s předsednictvem AS ČVUT.
(10) O návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly podávané. Je-li obsahem návrhu změna
v dokumentu předloženém na návrh rektora nebo jiné osoby dle zákona, je nutný souhlas této osoby
se změnou, jinak se o návrhu této změny nehlasuje.
(11) Jsou-li podány alternativní návrhy, o kterých se hlasuje veřejně, a nelze pro hlasování o nich použít
odstavec 10, rozhodne nejprve AS ČVUT o nejvíce podporovaném návrhu v předběžném hlasování
a o tomto návrhu pak znovu hlasuje podle odstavce 7. Předběžné hlasování probíhá o jednotlivých
návrzích samostatně ve vylosovaném pořadí a člen AS ČVUT může dát hlas více než jednomu návrhu.
Nejvíce podporovaný návrh je ten, který získal nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů se označí za nejvíce
podporovaný ten návrh s nejvíce hlasy, který má nejméně hlasů proti návrhu. Je-li i v tomto případě
takových návrhů více, rozhodne mezi nimi los.
(12) Osoby, které AS ČVUT deleguje do orgánu reprezentace vysokých škol podle odstavce 5 písm. g),
které AS ČVUT volí do svého předsednictva podle čl. 1 a které AS ČVUT navrhuje ke jmenování do
rady pro vnitřní hodnocení podle § 12a odst. 3 zákona, navrhuje pro rozhodnutí v AS ČVUT kterýkoli
člen AS ČVUT. Návrhy jednotlivých členů AS ČVUT na člena rady pro vnitřní hodnocení musejí být
včetně zdůvodnění a se souhlasem kandidáta zveřejněny podle čl. 3 odst. 1 písm. m) nejméně 7
kalendářních dnů před projednáním v AS ČVUT; za toto zveřejnění odpovídá předseda AS ČVUT.
(13) Usnesením podle odst. 5 písm. b), c) a d) dává AS ČVUT předchozí souhlas ke jmenování nebo
odvolání příslušných osob podle zákona. Tento předchozí souhlas je dán i v případě, kdy AS ČVUT
podle odstavce 5 písm. c) schválí návrh osob, které jsou dle zákona navrhovány přímo AS ČVUT.
(14) Předsedající zajistí pořizování zvukového nebo audiovizuálního záznamu ze zasedání AS ČVUT (dále
jen „záznam“), nebrání-li tomu technické překážky. Pořizování záznamu se dočasně pozastaví během
vystoupení toho, kdo o to požádá. Záznam se pořizuje za účelem vytvoření a pozdější kontroly zápisu
ze zasedání AS ČVUT a dále se archivuje a je zveřejněn všem zaměstnancům ČVUT a studentům
ČVUT.
(15) Pokud délka jednání přesáhne pět hodin nebo pokud se AS ČVUT stane neusnášeníschopným, může
kterýkoliv senátor navrhnout odročení jednání. Jednání bude odročeno, pokud se pro pokračování
nevysloví alespoň polovina členů AS ČVUT s platným mandátem. V takovém případě se neprojednané
body programu přesouvají na další zasedání.
Článek 3
Materiály předložené k projednání v AS ČVUT
(1) Návrhy na
a)

jednací řád AS ČVUT nebo jeho změny,

b)

ostatní vnitřní předpisy ČVUT a vnitřní předpisy vysokoškolských ústavů ČVUT nebo jejich
změny

jsou zveřejněny na vyhrazeném místě umožňujícím dálkový přístup všem členům akademické obce
ČVUT nejméně 28 kalendářních dnů před projednáním těchto materiálů na zasedání AS ČVUT. Na
zkrácení lhůty pro konkrétní předložení se může AS ČVUT usnést.
Návrhy na
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c)

zápisy z minulých zasedání AS ČVUT,

d)

zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součásti ČVUT včetně důvodové zprávy,

e)

vnitřní předpisy fakult nebo jejich změny,

f)

závazná pravidla pro sestavení rozpočtu ČVUT,

g)

rozpočet ČVUT,

h)

strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ČVUT nebo každoroční plán realizace
strategického záměru,

i)

výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČVUT,

j)

zprávu o vnitřním hodnocení kvality,

k)

podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách

l)

podklady k návrhu na jmenování rektora nebo na jeho odvolání,

m) jmenné seznamy návrhů na jmenování nebo odvolání členů rady pro vnitřní hodnocení, členů
disciplinární komise ČVUT, členů vědecké rady ČVUT, respektive vědecké rady ústavu ČVUT,
n)

důvody vrácení návrhu Správní radou ČVUT podle § 14 odst. 5 zákona

jsou zveřejněny na vyhrazeném místě umožňujícím dálkový přístup všem členům akademické obce
ČVUT nejméně 7 kalendářních dnů před projednáním těchto materiálů na zasedání AS ČVUT. Součástí
návrhů je zpravidla i návrh usnesení. V programu předcházejí body, u nichž je navrženo usnesení,
všem ostatním bodům programu. To neplatí pro bod „Informace rektora“ nebo jsou-li zvlášť závažné
důvody pro jiné pořadí.
(2) Za zveřejnění materiálů podle odstavce 1 písm. b), d), f) až k), m) a n) odpovídá rektor. Za zveřejnění
materiálů podle odstavce 1 písm. a), c), e) a l) a za zveřejnění programu s pozvánkou na zasedání AS
ČVUT odpovídá předseda AS ČVUT.
(3) Návrhy a podklady podle odstavce 1 písm. e) předá předseda akademického senátu příslušné fakulty
předsedovi AS ČVUT před lhůtou pro jejich zveřejnění. Návrhy a podklady podle odstavce 1 písm. a)
a l) předá navrhovatel nebo v případě podkladů pro volby rektora volební komise pro volbu rektora
předsedovi AS ČVUT před lhůtou pro jejich zveřejnění.
(4) Součástí materiálů podle odstavce 1 písm. b), d), f) až k), m) a n) jsou také informace o důležitých
stanoviscích z projednávání materiálů v akademických poradních sborech, jejichž členy jsou děkani
fakult a ředitelé ústavů ČVUT.
(5) Projedná-li komise AS ČVUT návrhy podle odstavce 1 písm. b), d) až k) po jejich zveřejnění a před
příslušným zasedáním AS ČVUT a výsledkem jednání komise je dohoda o změně předloženého
materiálu, se kterou předkladatel souhlasí, zveřejní předkladatel bezodkladně vedle původního
návrhu další verzi návrhu s vyznačením změn. V odůvodněných případech může toto předkladatel
učinit i bez projednání v komisi AS ČVUT.
(6) Zveřejněním materiálů podle odstavce 1 písm. a) a e) a zařazením projednání těchto materiálů do
programu AS ČVUT se má za to, že rektor má dostatečnou možnost se s materiály seznámit. Při
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projednání těchto materiálů na zasedání AS ČVUT předsedající vyzve rektora nebo jím pověřeného
zástupce, aby přednesl k těmto předloženým materiálům stanovisko rektora.
(7) Další podklady k materiálům podle odstavce 1 písm. m) obsahující údaje o osobách předá rektor
předsedovi AS ČVUT, který je zpřístupní členům AS ČVUT.
(8) Kromě materiálů uvedených v odstavci 1 pracuje AS ČVUT s dalšími materiály k tématům, která jsou
v působnosti AS ČVUT. Takové materiály předá navrhovatel aspoň 7 kalendářních dnů před jednáním
předsedovi senátu, který po projednání v předsednictvu AS ČVUT rozhodne o zařazení odpovídajících
bodů do programu zasedání AS ČVUT a o případném zveřejnění těchto materiálů pro akademickou
obec ČVUT.
(9) Všechny materiály zveřejněné podle odstavců 1 a 5 jsou archivovány. Tento archiv je přístupný
členům akademické obce ČVUT.

Článek 4
Komise AS ČVUT
(1) Komise AS ČVUT (dále jen „komise“)
a)

připravují doporučení, stanoviska a souhrnné informace pro rozhodnutí v AS ČVUT zejména
k materiálům projednávaným v AS ČVUT, nebo

b)

zajišťují procesní postupy nezbytné pro činnost senátu.

(2) Komise jsou stálé nebo časově omezené. Stálé komise jsou zřízeny na dobu neurčitou usnesením AS
ČVUT a mohou být zrušeny nebo transformovány dalším usnesením AS ČVUT. Časově omezené
komise jsou zřízeny usnesením AS ČVUT na vymezenou dobu, která může být limitována například
splněním stanoveného úkolu komise.
(3) Stálá komise má předsedu, kterého AS ČVUT volí a odvolává podle čl. 1, a dále má interní členy z řad
AS ČVUT nebo externí členy. Člen AS ČVUT se stává interním členem stálé komise veřejným
prohlášením, které učiní osobně na zasedání AS ČVUT. Externím členem stálé komise se může stát
kdokoli, na kom se s jeho souhlasem usnese AS ČVUT.
(4) Členy časově omezené komise stanoví zpravidla AS ČVUT jako součást usnesení o zřízení takové
komise.
(5) Členství v komisi zaniká
a) odstoupením člena z komise písemným oznámením předsedovi komise, nebo
b)

zrušením nebo ukončením činnosti komise, nebo

c)

v případě interního člena stálé komise zánikem jeho členství v AS ČVUT, nebo

d)

v případě externího člena stálé komise rozhodnutím AS ČVUT na návrh předsedy komise.

(6) Předseda stálé komise eviduje členy komise a spolupracuje s nimi na úkolech podle požadavků AS
ČVUT nebo předsednictva AS ČVUT. Stálá komise může v oblasti své obvyklé působnosti přinášet pro
AS ČVUT také podněty vlastní.
(7) Jednací řád komisí AS ČVUT
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a)

Komise se schází podle potřeby, z iniciativy členů nebo podle vlastního plánu práce. Svolání
schůzky stále komise včetně navrženého programu oznámí její předseda všem členům AS ČVUT
a rektorovi.

b)

Schůzku komise svolává předseda komise nebo jiný pověřený člen komise. Každý člen AS ČVUT,
rektor nebo jím pověřený zástupce má právo účastnit se schůzky komise. Další hosty může na
schůzku komise pozvat předseda komise zejména pro účely efektivního jednání komise
v návaznosti na předpokládaný program. Předseda komise organizuje způsob práce komise ve
shodě s představami členů komise a potřebami projednání předložených návrhů.

c)

Program schůzky navrhuje předseda komise. Při sestavování programu respektuje požadavky
členů komise.

d)

Činnost komise řídí předseda komise nebo pověřený člen komise.

e)
f)

Všichni členové komise mají právo a povinnost se aktivně účastnit schůzky a činnosti komise.
Komise je schopná se usnášet za účasti alespoň nadpoloviční většiny všech členů komise.

g)

Hlasování o předložených materiálech provede předseda komise tak, že nejdříve nechá
hlasovat jen členy komise, výsledek uvede do zápisu, následně nechá hlasovat všechny
přítomné členy AS ČVUT, výsledek opět uvede do zápisu.

h)

Ze schůzky je vyhotoven zápis, který je elektronicky přístupný všem členům AS ČVUT.

i)

V případě souhlasu členů komise je možné provést hlasování formou per rollam. Předseda
stanoví lhůtu pro vyjádření k projednávanému materiálu, vyzve členy komise, aby vyjádřili, zda
jsou pro, proti nebo zda se zdržují. Platí, že pokud se člen komise ve stanovené lhůtě nevyjádří,
tak se zdržel hlasování. Pokud je obtížné materiál projednat např. s ohledem na připomínky,
svolá předseda řádnou schůzku komise.

j)

Platné výstupy komise jsou stanoviska, doporučení, podněty, usnesení atd. schválené alespoň
nadpoloviční většinou všech přítomných. Stanoviska a usnesení komise mají doporučující
charakter.
Článek 5
Tajemník AS ČVUT

(1) Pro zajištění provozních záležitostí AS ČVUT předsednictvo AS ČVUT volí a odvolává tajemníka AS
ČVUT (dále jen „tajemník“).
(2) Tajemník:
a)

se účastní zasedání AS ČVUT, vede evidenci přítomnosti členů AS ČVUT na těchto zasedáních
a zajišťuje zápisy a zveřejňování záznamů z těchto zasedání a provoz zařízení pro záznam
hlasování a evidenci diskutujících, je-li na zasedání použito,

b)

udržuje veřejně přístupné internetové stránky ČVUT s informacemi o AS ČVUT v aktuálním
znění, tyto internetové stránky obsahují zejména usnesení AS ČVUT, zápisy ze zasedání AS
ČVUT, pozvánky na příští zasedání AS ČVUT, časový harmonogram příštích zasedání AS ČVUT,
aktuální složení členů AS ČVUT a jejich příslušnost v komisích,
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c)

udržuje informace v intranetu ČVUT, ve kterém jsou dokumenty související s činností AS ČVUT
zveřejněny pro akademickou obec a zaměstnance ČVUT, v aktuálním znění, zejména část
zahrnující schválené dokumenty AS ČVUT a výsledky voleb do AS ČVUT,

d)

zprostředkovává předložení vnitřních předpisů fakult ČVUT pro jednání v AS ČVUT na žádost
předsedy příslušného akademického senátu fakulty a vede evidenci schválených vnitřních
předpisů fakult,

e)

je správcem komunikačních nástrojů AS ČVUT, zejména emailových listů se členy AS ČVUT
a intranetového prostoru se sdílenými dokumenty pro členy AS ČVUT,

f)

pomáhá při technickém zajištění voleb do AS ČVUT nebo voleb osoby navržené na rektora,
zveřejňuje k těmto činnostem relevantní informace na veřejně přístupných internetových
stránkách AS ČVUT a v souvislosti s tím plní pokyny předsedy volební komise,

g)

může se účastnit schůzek předsednictva AS ČVUT a stálých komisí AS ČVUT, zejména z důvodu
pomoci s přípravou písemných podkladů pro další jednání AS ČVUT,
plní další úkoly související s činností AS ČVUT podle pokynů předsedy AS ČVUT nebo člena
předsednictva AS ČVUT s vědomím předsedy AS ČVUT, jehož pokyn je ve sporných případech
rozhodující.

h)

(3) Pozice tajemníka je neslučitelná s členstvím v AS ČVUT.
(4) Tajemník je vázán mlčenlivostí ve věcech, které souvisejí s jeho činností tajemníka a které nejsou
určeny pro veřejnost.
(5) Za práci tajemníka mu přísluší odměna, kterou zajišťuje v souladu s čl. 19 odst. 11 Statutu ČVUT
Rektorát ČVUT. Výši této odměny navrhuje předseda AS ČVUT po dohodě s rektorem ČVUT.
Článek 6
Volba osoby navržené na rektora a přijetí návrhu na odvolání rektora
(1) Volba osoby navržené na rektora (dále jen „volba rektora“) probíhá podle § 9 odst. 4 zákona.
(2) Kandidáty pro volbu rektora předkládají akademické senáty fakult nebo skupiny alespoň 50 členů
akademické obce ČVUT. Akademické senáty fakult se mohou dohodnout na společném kandidátu.
Kandidát na rektora nemůže být členem AS ČVUT. Pokud byl kandidát na rektora v době vyhlášení
voleb členem AS ČVUT, musí se členství vzdát nejpozději 30 dnů před konáním prvního kola voleb.
(3) Volba rektora probíhá tajným hlasováním v jednom nebo několika kolech. Mezi jednotlivými koly
může proběhnout diskuse. V každém kole může člen AS ČVUT dát hlas nejvýše jednomu kandidátovi,
který se účastní tohoto kola. Prvého kola se účastní všichni kandidáti, kteří byli navrženi podle
odstavce 2.
(4) Pokud ve kterémkoli kole některý kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS ČVUT, je
tento kandidát zvolen a AS ČVUT jej navrhne podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona na jmenování
rektorem ČVUT. V ostatních případech se postupuje podle odstavců 5 a 6.
(5) V každém kole volby je vyřazen kandidát, který dostal v tomto kole nejméně hlasů. Je-li takových
kandidátů více, jsou vyřazeni všichni takoví kandidáti. Ostatní kandidáti postupují do následujícího
kola volby. Je-li takto vyřazen jediný poslední kandidát, který nesplnil podmínku z odstavce 4, AS
ČVUT volbu ukončí a do 30 dnů zajistí volbu novou. Jsou-li v jednom kole takto vyřazeni všichni
kandidáti a je jich více, následující kolo volby se zopakuje se všemi těmito kandidáty. Jestliže v takto
opakovaném kole volby znovu získali všichni kandidáti stejný počet hlasů, AS ČVUT provede s každým
z těchto kandidátů individuální kolo volby podle odstavce 6.
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(6) Individuální kola volby se v případě popsaném v odstavci 5 provedou s každým kandidátem zvlášť.
Pořadí těchto kol se určí losem. Pokud je v individuálním kole volby kandidát zvolen podle odstavce 4,
volba končí a případná další individuální kola volby se již neprovedou. Není-li v individuálních kolech
volby zvolen žádný kandidát podle odstavce 4, do následujícího kola volby postupuje kandidát
s nejvyšším počtem hlasů získaných v individuálním kole volby. Je-li takových kandidátů více, AS ČVUT
zopakuje jen s těmito kandidáty individuální kola volby v nově vylosovaném pořadí a do následujícího
kola volby postupuje kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Je-li nadále takových kandidátů více, AS
ČVUT volbu ukončí a do 30 dnů zajistí volbu novou.
(7) Na přijetí návrhu na odvolání rektora se vztahuje ustanovení § 9 odst. 4 zákona. V případě odvolání
rektora, zajistí AS ČVUT novou volbu do 30 dnů.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Jednací řád AS ČVUT registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1.
září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017, ve znění pozdějších změn.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona AS ČVUT dne 17. června 2020.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(4)

Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl
platnosti.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.
rektor
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