
Předpisy týkající se volby osoby navržené na rektora ČVUT 

Výňatek ze Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

„§ 10 

Rektor 

(1) V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví 

jinak. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního orgánu, plní ji rektor. 

(2) Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident 

republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

"ministr"). 

(3) Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na téže veřejné 

vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. 

(4) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a odvolává rektor. 

(5) Mzdu rektora stanoví ministr.“ 

 

Výňatek z Jednacího řádu AS 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. 



(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.“  

 


