
Organizační pokyny pro volbu osoby navržené na jmenování děkanem 
Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze pro funkční 

období únor 2022 až leden 2026 

1. Vyhlášení volby 

Akademický senát Fakulty stavební Českého vysokého učení technického 
v Praze (dále jen AS FSv) na svém 5. řádném zasedání konaném dne 16. června 
2021 podle § 27 odst. 1 písm. g zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlásil volbu osoby navržené na jmenování 
děkanem Fakulty stavební (dále jen FSv) pro funkční období únor 2022 až leden 
2026. 

Podrobnosti volby osoby navržené na jmenování děkanem FSv upravuje vnitřní 
předpis Jednací řád Akademického senátu Fakulty stavební Českého vysokého 
učení technického v Praze (dále jen JŘ). 

2. Harmonogram volby osoby navržené na děkana 

• 16. června 2021 - vyhlášení volby osoby navržené na jmenování 
děkanem. 

• 4. až 8. října 2021 do 13:00 - příjem návrhů kandidátů na děkana včetně 
povinných příloh. 

• 12. října 2021 12:00 --- nejzazší termín zveřejnění kandidátní listiny a 
volebních programů. 

• 13. října 2021 9:00 --- veřejné představení kandidátů před členy 
akademické obce FSv. 

• 20. října 2021 9:00 --- volba osoby navržené na děkana FSv na 
mimořádném zasedání AS FSv. 

Předání návrhu osoby navržené na jmenování děkanem FSv rektorovi Českého 
vysokého učení technického v Praze (dále jen ČVUT) bude provedeno 
bezprostředně v následujících pracovních dnech po volbě. 

3. Volební komise 

Volbu zajišťuje a průběh volby řídí pětičlenná volební komise ve složení: 

Předseda:  prof. Ing. Michal Polák, CSc. 
Členové: Ing. arch. Patrik Kučera, 
  doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D., 
  Ing. Martin Mottl, 
   doc. Ing. Jitka Vašková, CSc. 

  



4. Podávání návrhů kandidátů na děkana 

Návrhy kandidátů na jmenování děkanem mohou podávat podle JŘ všichni 
členové akademické obce FSv. Návrh musí být vyhotoven v písemné podobě na 
formuláři přiloženém na konci tohoto dokumentu nebo na internetové adrese: 
https://portal.fsv.cvut.cz/senat/dekan21.php 

Součástí návrhu musí být dvě povinné přílohy v písemné formě s datem a 
vlastnoručním podpisem: 

a) strukturovaný životopis v maximálním rozsahu 3 strany A4, 
b) volební program v maximálním rozsahu 10 stran A4. 

Návrh musí být doručen do pátku 8. října 2021 13:00 buď osobně předsedovi 
volební komise (místnost B314, telefonní linka 4476) nebo doručen na adresu: 

prof. Ing. Michal Polák, CSc. 
K132 
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 
Thákurova 7, 
166 29 Praha 6 

nebo ponechán v podatelně FSv do uvedeného data a času. 

5. Kandidátní listina 

Volební komise prostuduje doručené návrhy, vyřadí návrhy neodpovídající čl. 4 
tohoto dokumentu a na základě zbylých návrhů sestaví kandidátní listinu. Tuto 
kandidátní listinu do 12. října 2021 12:00 předá předsedovi AS FSv a zajistí její 
zveřejnění v informačním systému FSv. 

6. Veřejné představení kandidátů před členy akademické obce FSv 

Předvolební setkání akademické obce FSv s kandidáty na děkana FSv se 
uskuteční 13. října 2021 od 9:00 v přednáškové místnosti D1122. Na tomto 
setkání bude mít každý z kandidátů zařazených na kandidátní listinu nárok 
představit svou osobu, svůj volební program a vizi rozvoje FSv. Maximální doba 
prezentace každého kandidáta je 20 minut, bezprostředně po prezentaci bude 
následovat diskuse. V případě více kandidátů se pořadí prezentací jednotlivých 
kandidátů určí losem. Kandidáti předají své prezentace v elektronické formě 
volební komisi, která následně zajistí jejich zveřejnění v informačním systému 
FSv. 

  

https://portal.fsv.cvut.cz/senat/dekan21.php


7. Průběh volby osoby navržené na jmenování děkanem 

Volba osoby navržené na děkana FSv se uskuteční na mimořádném zasedání 
AS FSv 20. října 2021 v místnosti B169 od 9:00 souladu s Jednacím řádem AS 
FSv platným v den volby. 

Přizvanými účastníky zasedání jsou všichni kandidáti na funkci děkana FSv 
zařazení na kandidátní listinu. Těmto přizvaným účastníkům umožní AS FSv 
krátké vystoupení, jehož délka nepřesáhne 5 minut. Pořadí vystoupení 
jednotlivých kandidátů se určí losem. 

Volba bude probíhat tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků. Volební 
komise vydá postupně pro každé kolo volby každému přítomnému členu AS 
FSv hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku se uvedou čísla a v abecedním pořadí 
jména všech kandidátů vstupujících do příslušného kola volby. 

Každý hlasující člen AS FSv se s hlasovacím lístkem odebere do prostoru 
vyhrazeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde zakroužkuje pořadové číslo 
před jménem vybraného kandidáta. Při označení více než jednoho kandidáta 
nebo jiném způsobu označení je hlasovací lístek neplatný. Upravený hlasovací 
lístek vhodí hlasující člen AS FSv do volební urny. 

Volba může být v souladu s ustanoveními JŘ vícekolová. Před kterýmkoliv 
kolem volby může kandidát od své kandidatury odstoupit. 

8. Výsledek hlasování 

Po ukončení hlasování v každém kole otevře volební komise volební urnu a 
sečte hlasy pro jednotlivé kandidáty v tomto kole. Kandidát je zvolen, získá-li 
nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FSv, tj. nejméně 16 hlasů bez ohledu 
na počet přítomných členů AS FSv. 

Po každém kole volby volební komise seznámí kandidáty a voliče s výsledkem 
hlasování. Na závěr vypracuje o volbě protokol. Průběh a výsledek volby 
zveřejní volební komise bez průtahů v informačním systému FSv. 

Nepodaří-li se osobu navrženou na děkana postupem podle JŘ zvolit, případně 
odstoupí-li všichni kandidáti, vyhlásí AS FSv v souladu s ustanoveními JŘ volbu 
novou. 

9. Závěrečná ustanovení 

Tyto pokyny schválila volební komise na svém zasedání dne 7. září 2021. 

Tyto pokyny jsou platné do ukončení volby osoby navržené na děkana, 
nerozhodne-li během jejich platnosti AS FSv jinak. 

  



Návrh kandidáta na jmenování děkanem Fakulty stavební  
ČVUT v Praze pro volební období 2022 --- 2026 

 
Jméno, příjmení a titul(y) navrhovaného: 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
Datum narození navrhovaného: 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
Aktuální pracoviště navrhovaného: 

 
…………………………………………………………………………………….. 

 
Kontaktní údaje navrhovaného: 

Telefon:   …………………………………………………………………………………….. 

Email:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Jméno, příjmení a titul(y) navrhovatele z řad členů akademické obce FSv ČVUT v 
Praze: 

 
Jméno: ……………………………………………………………  Podpis: …………………………….….. 

 

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s kandidaturou na funkci děkana FSv ČVUT 
v Praze. 

 

V …………………………………………. dne …………………………………………. 

 
Vlastnoruční podpis navrhovaného: ….…………………………………………. 

 

Povinné přílohy: 

• Strukturovaný životopis navrhovaného (maximálně 3 strany formátu A4) 
• Volební program navrhovaného (maximálně 10 stran formátu A4) 


