
Základní informace pro kandidáty do AS FSV UK (funkční období 2021-2023, volby v 

listopadu 2020) 

Tento materiál připravila Volební komise pro volby do AS FSV UK (funkční období 2021-

2023). Cílem je poskytnout kandidátům základní informace a klíčová data, aby byla 

maximálně v nejvyšší možné míře zajištěna férovost volby. 

Okruh možných kandidátů 

Okruh možných kandidátů stanovuje čl. 6 Statutu FSV UK resp. čl. 4 odst 2. Volebního řád 

FSV UK. Kandidovat mohou akademičtí pracovníci FSV UK fakulty a studenti FSV UK. 

Po zvolení tvoří členové z řad akademických pracovníků fakulty komoru akademických 

pracovníků a členové z řad studentů studentskou komoru, v každé komoře je 10 členů. 

Okruh voličů a základní pravidla volby 

Zástupce do obou komor senátu volí společně studenti a akademičtí pracovníci fakulty, 

každý člen akademické obce může uplatnit maximálně 5 hlasů do studentské komory a 

maximálně 5 hlasů do komory akademických pracovníků (čl. 6 Volebního řádu FSV UK). 

Způsob navrhování kandidátů 

Návrhy kandidátů k volbám může podávat kterýkoli člen akademické obce. Návrhy 

kandidátů se podávají Volební komisi písemnou formou prostřednictvím podatelny fakulty, 

lze je zaslat i poštou a to na adresu: Volební komise AS FSV UK, Fakulta sociálních věd 

Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1. Formulář návrhu je na webu FSV: 

https://fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/ASFSVUK_navrh_kandidata_2020.pdf 

Formulář musí být vyplněn a fyzicky podepsán navrhovatelem a navrhovaným kandidátem. 

Aktualizace formy a obsahu podání kandidátky dle rozhodnutí Volební komise: 

S ohledem na nouzový stav, dotazy a některá učiněná podání Volební komise uvádí, že 

bude akceptovat tyto kandidátky: 

1. Kandidátky podané skrze podatelnu či zaslané klasickou poštou s fyzickým 

podpisem kandidáta, kterým vyslovuje souhlas s kandidaturou. 

2. Kandidátky podané skrze podatelnu či zaslané klasickou poštou kde bude skenovaný 

dokument s podpisem kandidáta., kterým vyslovuje souhlas s kandidaturou. 

3. Kandidátky podané skrze datovou schránku, kde bude elektronický podpis kandidáta, 

kterým vyslovuje souhlas s kandidaturou. 

4. Kandidátky podané skrze datovou schránku, kde bude skenovaný dokument 

s podpisem kandidáta. 

 

Volební komise v souvislosti s tímto upozorňuje, že nepřipouští zaslání kandidátky emailem, 

také upozorňuje, že vždy musí dojít k doručení kandidátky do níže uvedeného data a času, 

v daném termínu, tedy nestačí do termínu kandidátku odeslat !!! 
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Termín pro podání návrhů kandidátů 

Návrh musí být fyzicky nebo poštou doručen na podatelnu FSV UK nejpozději do 6. 

listopadu 2020 do 14:30. 

Seznam kandidátů, jeho oznámení akademické obci a losování pořadí kandidátů 

Dne 6. listopadu 2020 ve 14:30 se sejde Volební komise a na základě doručených 

kandidátních listin sestaví seznam kandidátů jak pro komoru akademických pracovníků, tak 

pro studentskou komoru. Tento seznam Volební komise obratem zveřejní. Na stejném 

zasedání Volební komise provede los jednotlivých kandidátů a skrze los přidělí pořadová 

čísla jednotlivým kandidátům, odděleně pro komoru akademických pracovníků a pro 

studentskou komoru. Toto pořadí bude zveřejněno společně se seznamem a ve 

vylosovaném pořadí budou kandidáti figurovat na hlasovacích lístcích ve volební online 

aplikaci. 

Zájemci se mohou losování zúčastnit skrze platformu ZOOM: 

https://cesnet.zoom.us/j/4677639176?pwd=dVAyWkJISGRrOGp2ZUJRc0I2Y3p2UT09 

Plánovaný čas losování: 6. listopadu 2020 ve 15:30 

Možnost zveřejnění programu kandidátů 

Společně s informací o kandidatuře je možné zveřejnit též program, se kterým kandidát 

vstupuje do volby. Programy je možné zasílat od 6. listopadu 15:30 do 20. listopadu 12:00 v 

jednom dokumentu (ideálně PDF) na email tajemnice AS FSV UK:  

katerina.vovsova@fsv.cuni.cz, program bude následně nejpozději do dvou prqacovních dnů 

zveřejněn na volebním webu FSV UK u jména kandidáta. Další propagace kandidátů je 

možná pomocí vlastních kanálů, či ve spolupráci s PR komisí AS FSV (týká se využití 

fakultních sítí a webu). Volební komise si vyhrazuje právo nezveřejnit program kandidáta, 

který by byl v rozporu se zákony ČR a Etickým kodexem UK. 

  

Termín a způsob voleb 

Volby do Akademického senátu FSV UK na volební období 2021 - 2023 proběhnou ve 

dnech 24. - 25. listopadu 2020. Hlasování bude probíhat elektronicky v časovém rozmezí 

24. 11. od 9:00 až 25. 11. do 18:00. Všichni členové akademické obce (způsobilí voliči) 

obdrží emailem nejpozději dva dny v předstihu volební kupon, skrze který volbu provedou. 

  

Shrnutí klíčových termínů: 

Do 6. 11. 14:30 Podávání kandidátek prostřednictvím 

podatelny FSV UK 
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6.11. 14:30 Zasedání Volební komise, posouzení 

kandidátních listin, losování pořadí 

kandidátů, sestavení a zveřejnění seznamu 

kandidátů 

Od 6.11. 15:30 do 20.11. 12:00 Možnost zasílat programy kandidátů 

tajemnici senátu 

24. 11. od 9:00 až 25. 11. do 18:00 Probíhají volby v elektronické podobě 

  

Detailní informace včetně aktualit jsou na webu FSV UK: 

https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volby-do-akademickeho-

senatu-fsv-uk 
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