
Výzva akademické obci 

Volba zástupců FSV UK do Akademického senátu UK pro 
období 2022-2025 

 

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání 
14. června 2021 vyhlásilo volby do AS UK pro období 2022–2025 na fakultách, které 
jsou pro účely voleb do AS UK podle čl. 1 odst. 2 VŘ AS UK zařazeny do I. sboru, a tedy 
i na Fakultě sociálních věd UK. 
 

Akademický senát Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy následně vyhlásil 
na svém zasedání 14. září 2021 volby ve dnech 24. – 25. listopadu 2021, a to od 
9:00 dne (24. 11. 2021) do 18:00 (25. 11. 2021) (usnesení č. 6). Volby se 
uskuteční elektronicky prostřednictvím systému Spotsu, který byl využit již při 
posledních volbách do AS FSV a při volbě studentského ombudsmana (usnesení č. 7). 
Hlasování proběhne skrze elektronický volební kupón, který bude všem 
oprávněným voličům distribuován. Tento princip přibližuje dokument 
Technické podrobnosti organizace, průběhu a zabezpečení voleb do AS 
UK na FSV UK v roce 2021.  
 

Volby na FSV organizuje a na volby dohlíží dílčí volební komise jmenovaná 
na témže zasedání AS FSV UK ve složení Jan Křovák, Pavel Szobi, Martin Štoll, z nichž 
poslední byl na následujícím zasedání 5. 10. 2021 zvolen předsedou (usnesení č. 6). 
 

Své zástupce volí zvlášť studenti zapsaní na fakultě (kurie studentů) a zvlášť 
akademičtí pracovníci působící na fakultě (kurie akademických pracovníků). V 
kurii akademických pracovníků jsou voleni dva členové AS UK, v kurii 
studentů rovněž dva členové. 
 

Studenti FSV UK, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky, 
mohou volit v kurii studentů i v kurii akademických pracovníků (viz čl. 5 odst. 10 
Statutu UK), a zároveň být voleni jako akademičtí pracovníci i jako studenti. V případě 
zvolení do obou kurií může osoba vykonávat pouze jeden mandát; o své volbě 
informuje hlavní volení komisi. 

 
Kandidáty do AS UK má právo navrhovat každý člen akademické obce FSV UK. 

Návrhy se podávají písemně předsedovi dílčí volební komise do 
15. 11. 2021 do 15:00 hodin prostřednictvím podatelny FSV UK (Hollar). 
K později podaným návrhům nelze přihlédnout. Návrh kandidáta musí obsahovat tyto 
náležitosti: 

1. jméno, příjmení, rok narození, získané tituly a kontakt na navrhovaného, 
v případě akademických pracovníků název příslušné základní součásti fakulty, 
v případě studentů studijní obor navrhovaného a ročník studia, 

2. označení, do které kurie (akademických pracovníků či studentů) bude 
navrhovaný kandidovat  

3. písemný podepsaný souhlas navrhovaného s kandidaturou, V případě, že 
nebude možné (např. vzhledem k pandemické situaci) tento souhlas získat, dílčí 
volební komise si jej od kandidáta vyžádá buď v písemné nebo elektronické 
podobě. 

4. jméno, příjmení, kontakt a podpis navrhovatele 



 

V případě neúplného nebo nejasného návrhu vyzve komise kandidáta, resp. 
navrhovatele, aby jej nejpozději do 21. 11. 2021 doplnil. Následujícího dne dílčí 
volební komise zveřejní seznamy kandidátů.  
 

Kandidátům bude poskytnut prostor pro prezentaci svých volebních 
programů na webu FSV UK a také na setkání s akademickou obcí dne 23. 11. 
2021 v 17:00 v místnosti 212 (Hollar). 
 

10 dní před samotnými volbami obdrží členové akademické obce (způsobilí 
voliči) email se základními informacemi, poté obdrží emailem nejpozději dva dny 
v předstihu volební kupon, skrze který volbu provedou.  
  

Dílčí volební komise se sejde okamžitě po ukončení elektronického hlasování, tj. 
25. 11. 2021 v 19:00 a nejpozději následující den vyhlásí výsledky voleb.  
 

Podle čl. 8 Volebního řádu AS UK, č. 2 jsou „zvoleni vždy ti dva z navržených 
akademických pracovníků a ti dva z navržených studentů, kteří získají nejvyšší počet 
hlasů. Dojde-li na druhém a třetím místě, nebo na dalších místech rozhodných pro 
zvolení kandidáta, k rovnosti hlasů, určí to, kdo je zvolen, los. Losování provede dílčí 
volební komise.“ 
 

Volební výsledky předá předseda dílčí volební komise bezodkladně hlavní 
volební komisi. 
    

Ve spolupráci s tajemníkem fakulty budou také stanoveny tři termíny, během 
nichž bude možné ověření volby. Přesný postup ještě bude specifikován dílčí volební 
komisí.    
 

REKAPITULACE TERMÍNŮ: 
  

do 15. listopadu 2021 - podání písemných návrhů na kandidáty do AS UK 
(podatelna) 

  
do 22. listopadu 2021 - zveřejnění kandidátních listin 

  
23. listopadu 2021, 17.00 - volební shromáždění a představení kandidátů do 
AS UK 

  
25. listopadu 2021, 19.00 - zasedání dílčí volební komise AS FSV UK a 
vyhodnocení voleb 

 

Vyzýváme možné navrhovatele a kandidáty k aktivní účasti ve volbách do 
AS UK. Přeci FSV UK chce být při tom i na univerzitní úrovni! 

  
 

prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.  
předseda dílčí volební komise 

15. 10. 2021 



 


