
Akademický  senát  Českého  vysokého  učení  technického  v  Praze  schválil  dne  22. 5. 2013 změny  a  doplnění
Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty stavební.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc
Předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

2. změny 
Volebního a jednacího řádu akademického senátu

Českého vysokého učení technického v Praze
Fakulty stavební

Článek 1.

Volební  a  jednací  řád  Akademického  senátu  Českého  vysokého  učení  technického  v Praze
Fakulty stavební mění se takto:

1.  V článku 7 odstavec 2 zní: 
„2.  Předseda AS FSv se volí tajným hlasováním. V prvním kole volby je zvolen ten kandidát,

který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů AS FSv při alespoň 2/3 účasti
členů  AS  FSv.  Pouze  při  více  než  jednom  kandidátovi  se  při  nezvolení  kandidáta
v prvním kole zahájí kolo druhé podle odst. 3. Jinak se volba opakuje s nově navrženými
kandidáty.“ 

2.  Článek 9 včetně nadpisu zní:

„Článek 9 – Volba děkana

1. Volba osoby navržené na děkana (dále  jen volba děkana)  probíhá podle § 27 odst.  3
zákona. 

2. Kandidáty  pro  volbu  děkana  navrhují  členové  akademické  obce  FSv  v  souladu
s podmínkami, které určí AS FSv při vyhlášení volby.

3. Volba  děkana  probíhá  tajným  hlasováním  v  jednom  nebo  několika  kolech.  Mezi
jednotlivými koly může proběhnout diskuse. V každém kole může člen AS FSv dát hlas
nejvýše jednomu kandidátovi, který se účastní tohoto kola. Prvého kola se účastní všichni
kandidáti, kteří byli navrženi podle odst. 2. 

4. Pokud ve kterémkoli kole některý kandidát získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů
AS FSv, je  tento kandidát  zvolen a AS FSv jej  navrhne podle § 27 odst.  1, písm. g)
zákona na jmenování děkanem FSv. V ostatních případech se postupuje podle odst. 5 až
8.

5. Jestliže právě proběhlé kolo volby bylo kolem prvním nebo pokud se posledních dvou kol
účastnil  různý  počet  kandidátů,  pak  do  dalšího  kola  postupují  všichni  kandidáti  s
nejvyšším  počtem  hlasů  a  pokud  takový  kandidát  byl  jen  jeden,  pak  postupují  také
všichni  kandidáti  se  druhým nejvyšším  počtem hlasů.  Ostatní  kandidáti  jsou  z volby
vyřazeni. S postupujícími kandidáty se koná další kolo volby. 

6. Jestliže se posledních dvou kol volby účastnila stejná skupina kandidátů, pak do dalšího
kola postupují všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, ostatní kandidáti jsou z volby
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vyřazeni.  S postupujícími kandidáty se koná další  kolo volby, pokud to nevylučuje
odst. 7.

7. Počet  kol  volby,  jichž  se účastnila  stejná  skupina kandidátů,  nesmí přesáhnout  tři.
Počet kol volby, jichž se účastnil tentýž jediný kandidát, nesmí přesáhnout dvě. 

8. Jestliže  volba  nebyla  ukončena  podle  odst.  4  zvolením děkana  a  jestliže  zároveň
s kandidáty, kteří do dalšího kola postupují podle odst. 5 nebo 6, je další kolo volby
vyloučeno podle odst. 7, AS FSv volbu ukončí a do 30 dnů zajistí volbu novou.“

3. V článku. 13 se doplňuje odst. 5, který zní: 
„5. Tento řád obsahuje přílohu s diagramem, který schematicky znázorňuje postup volby

děkana podle článku 9.“ 

4. Text Přílohy k Volebnímu a jednacímu řádu AS FSv je připojen. 

Článek 2.

Tato  změna  Volebního  a  jednacího  řádu  Českého  vysokého  učení  technického  v Praze
Fakulty  stavební  byla  schválena  Akademickým  senátem  Českého  vysokého  učení
technického v Praze Fakulty stavební  dne  24. dubna 2013.

RNDr. Zdeněk Šibrava, CSc Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
předseda AS FSv děkanka FSv

Příloha k Volebnímu a jednacímu řádu Akademického senátu Českého vysokého učení tech- 
nického v Praze, Fakulty stavební: schéma volby děkana podle článku 9. 
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