
Statut Řídicího výboru  
česko-slovenského odborného semináře „Počítačové architektury a diagnostika“ 

___________________________________________________________________________ 
 

Od roku 2003 se pořádá česko-slovenský odborný seminář pro doktorandy odborně působící v oblasti 
návrhu, testování a architektur počítačových systémů s názvem „Počítačové architektury 
a diagnostika“ (PAD). Programový výbor tohoto semináře (dále PV) v roce 2007 rozhodl o ustanovení 
Řídicího výboru PAD (dále ŘV). 
   

§ 1 Základní ustanovení 
 

1. Seminář PAD se organizuje každý rok v České republice (ČR) nebo Slovenské republice (SR). 
2. Účastníky PAD jsou školitelé/školitelky a doktorandi/doktorandky z ČR a SR. 

 
§ 2 Činnost ŘV  

1. ŘV vytváří a schvaluje principy organizace a řízení semináře. 
2. ŘV spolupracuje s PV. 
3. Práci ŘV řídí jeho předseda, který je volen členy ŘV na období 3 let.  
 

§ 3 Členové ŘV  
 

1. Členy ŘV se mohou stát pracovníci univerzit, ústavů Akademie věd, významných firem 
působících v oblasti informačních technologií z ČR a SR (dále instituce).  

2. Členem ŘV za konkrétní instituci se stane školitel/školitelka, který/á se semináře pravidelně 
aktivně zúčastňuje a podílí se na rozvoji semináře. Další podmínkou zastoupení instituce v ŘV je 
pravidelná účast doktorandů instituce na semináři PAD. Počet zástupců jedné instituce je 
maximálně 2.  

3. Členství v ŘV je čestné a není honorované. 
4. Maximální počet členů ŘV je 9. 
5. Členství v ŘV může být ukončeno na základě požadavku člena nebo na návrh ŘV z důvodu 

nedostateční aktivity. Noví členové jsou do ŘV voleni z řad členů PV, a to na návrh členů ŘV. 
 

§ 4 Zasedání ŘV   
 

1. ŘV zasedá minimálně jednou za rok, a to v době konání semináře. Další zasedání svolává 
předseda v  polovině období mezi dvěma semináři podle potřeby nebo na žádost nadpoloviční 
většiny členů ŘV nebo členů PV. 

2. Místo konání semináře PAD se určuje rok před jeho konáním. O místě konání se rozhoduje 
hlasováním členů ŘV podle nabídky členů ŘV nebo PV. V případě více nabídek se rozhoduje 
společným hlasováním členů obou výborů.  

3. ŘV spolu s PV přijímá rozhodnutí o udělení cen prof. Jana Hlavičky za vynikající výsledky 
v doktorandském studiu ve 3 kategoriích (1,, 2. , 3. – 4. ročník doktorandského studia) podle 
kriterií uvedených v dokumentu samostatného předpisu. 

4. Rozhodnutí ŘV přijímá veřejným hlasováním. Je přijata ta alternativa, která získá nadpoloviční 
počet kladných hlasů přítomných členů ŘV. Při rovnosti hlasů se počítá hlas předsedy ŘV 
dvakrát.  

5. Rozhodnutí na společných zasedáních členů ŘV a PV se přijímají tak, jak je to stanoveno v bodě 
4. 

§ 5 Závěrečné ustanovení  
 

1. Tento Statut byl odsouhlasený členy ŘV a nabývá platnosti od podpisu jeho předsedy a je platný 
do doby, kdy bude přijat nový statut ŘV. 

 
 
V Brně, 21. května 2008    doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc., předseda ŘV PAD  


