
Základní informace pro voliče pro volby 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 voličům základní informace a klíčová data, aby byla 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). 

Seznam kandidátů 

Do 6. listopadu 2020 14:30 byl termín pro podávání návrhů kandidátů. Celkem bylo platně 

podáno 19 návrhů do studentské komory a 16 návrhů do komory pedagogických pracovníků. 

Každému kandidátovi bylo v rámci jeho komory vylosováno pořadové číslo, pod kterým 

figuruje na seznamu a bude pod ním též figurovat ve volební aplikaci. Seznam je na 

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

akademickeho-senatu-fsv-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. 10 dní předem obdrží členové akademické obce 

(způsobilí voliči) email se základními informacemi, poté obdrží emailem nejpozději dva dny 

v předstihu volební kupon, skrze který volbu provedou. 
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Shrnutí klíčových termínů: 

  

13.11. Rozeslání základních informací voličům 

20.11. Distribuce volebních kuponů (voucherů) voličům 

24.11. 9:00 Začátek voleb 

24.-25.11. (do 18 h 25.11.) Volby 

25.11. 18 h Zasedání Volební komise, stanovení výsledků voleb  

26.11.  Zveřejnění výsledků voleb 

  

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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