
Protokol z volby osoby navržené na jmenování děkanem  

Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze  

pro funkční období únor 2018 až leden 2022 

Volba osoby navržené na jmenování děkanem Fakulty stavební Českého vysokého učení 

technického v Praze pro funkční období únor 2018 až leden 2022 proběhla na 7. mimořádném 

zasedání Akademického senátu Fakulty stavební (dále AS FSv), které se konalo dne 

18. 10. 2017 v zasedací místnosti B169. 

Volbu řídila volební komise ve složení Polák M. (předseda), Jíra A., Laiblová L., Litoš J. a 

Scheinherrová L., která byla schválena na 5. řádném zasedání AS FSv dne 28. června 2017. 

Bylo postupováno podle článku 9 vnitřního předpisu „Volební a jednací řád Akademického 

senátu Českého vysokého učení technického v Praze“ ve znění platném od 16. 10. 2013. 

Volební komise na svém zasedání dne 6. 10. 2017 sestavila kandidátní listinu, na kterou zařadila 

dva kandidáty na osobu navrženou na jmenování děkanem Fakulty stavební – prof. Kabeleho 

Karla (kandidát č. 1) a prof. Mácu Jiřího (kandidát č. 2) 

Na 7. zasedání AS FSv bylo dle prezenční listiny přítomno 29 členů AS FSv a oba kandidáti na 

osobu navrženou na jmenování děkanem FSv. 

Na volebním lístku pro 1. kolo volby byla uvedena čísla a jména obou kandidátů v pořadí podle 

kandidátní listiny. 

Před 1. kolem volby osoby navržené na jmenování děkanem volební komise nejprve provedla 

kontrolu volební urny, prověřila, že je urna prázdná, a následně urnu zapečetila před ostatními 

členy AS FSv. Poté byla hlasovací urna umístěna do oddělené části volební místnosti (do 

kuchyňky) spolu s úřední propisovací tužkou tak, aby členům AS FSv byla umožněna tajná 

volba. 

Volební lístek byl jednotlivým členům AS FSv předán členy volební komise před vstupem do 

volebního prostoru, celkový počet vydaných volebních lístku při 1. kole volby byl 29. 

Po ukončení hlasování v 1. kole volby zkontrolovala volební komise neporušenost pečeti 

hlasovací urny, následně otevřela volební urnu a sečetla hlasy pro jednotlivé kandidáty. Počet 

hlasovacích lístků vložených do hlasovací urny byl 29, přičemž 8 hlasů obdržel prof. Kabele, 

20 hlasů prof. Máca a 1 hlas byl neplatný. 

Předseda volební komise následně oznámil výsledek hlasování kandidátům na děkana a členům 

AS FSv. 

V 1. kole volby prof. Máca získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FSv (tj. nejméně 

16 hlasů). Osobou navrženou na jmenování děkanem Fakulty stavební se stal prof. Ing. Jiří 

Máca, CSc. 

V Praze dne 18. 10. 2017  

Podpisy členů volební komise: 

Michal Polák v.r., Aleš Jíra v.r., Lenka Laiblová v.r., Jiří Litoš v.r., Lenka Scheinherrová v.r. 


