Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze
Fakulty dopravní
Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil dne 28. června
2017 vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen
„AS FD“) je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (dále jen „zákon“) samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce
Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen „AO FD“) a je
garantem akademických svobod a demokratických a efektivních způsobů řízení činností
Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní (dále jen „ČVUT FD“). Tento
Jednací řád AS FD stanovuje vnitřní orgány AS FD a upravuje pravidla jednání AS FD.

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
FAKULTY DOPRAVNÍ
Článek 1
Ustavení AS FD
(1)

V čele AS FD jsou předseda a dva místopředsedové (jeden ze zaměstnanecké
komory a jeden ze studentské komory), kteří jsou voleni AS FD. Ti spolu s volenými
předsedy stálých komisí tvoří předsednictvo AS FD, které je jeho výkonnou
složkou.

(2)

Ustavující schůzi nově zvoleného AS FD svolává a řídí předseda předchozího AS FD
(není-li přítomen, pak místopředseda) do okamžiku, kdy je zvolen předseda
a místopředsedové nového AS FD. Poté řídí zasedání nový předseda AS FD za
podpory předsedy odstupujícího.

(3)

Předseda AS FD se volí tajným hlasováním ze zástupců zaměstnanecké komory.
V prvním kole volby je zvolen ten kandidát, pro kterého se vyslovila nadpoloviční
většina všech členů AS FD při splnění článku 3 odst. 3 Jednacího řádu AS FD. Pouze
při více než jednom kandidátovi se při nezvolení kandidáta v prvním kole zahájí
kolo druhé podle odstavce 4. Jinak se volba opakuje s nově navrženými kandidáty.

(4)

Není-li předseda zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo volby mezi kandidátem,
který získal v předchozím kole nejvyšší počet hlasů, a všemi kandidáty, kteří získali
druhý nejvyšší počet hlasů. Pokud v předchozím kole získalo nejvyšší počet hlasů
více kandidátů, postupují do dalšího kola pouze všichni kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů. Ve druhém a případně dalších kolech je zvolen kandidát s nejvyšším
počtem hlasů při splnění článku 3 odst. 3 Jednacího řádu AS FD.

(5)

Po zvolení předsedy AS FD se stejným postupem volí dva místopředsedové, jeden
ze zaměstnanecké komory a jeden ze studentské komory, a předsedové stálých
komisí.

Strana 1 (celkem 5)

Jednací řád Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze
Fakulty dopravní
(6)

Stálými komisemi AS ČVUT FD jsou hospodářská komise, legislativní komise
a pedagogická komise (dále jen „stálé komise“).
Článek 2
Zasedání AS FD

(1)

Zasedání AS FD svolává předseda nebo jím pověřený člen předsednictva AS FD
a.
b.
c.
d.

podle přijatého plánu činnosti nejméně čtyřikrát ročně,
v naléhavých případech,
na žádost alespoň jedné čtvrtiny členů AS FD,
na žádost děkana.

(2)

Zasedání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti některý člen předsednictva
AS FD.

(3)

Zasedání AS FD jsou veřejná. Termín a místo zasedání jsou zveřejněny
7 kalendářních dnů před zasedáním, pokud AS FD nerozhodne jinak.

(4)

O všech jednáních se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo konání,
prezenční listinu, jména hostů, program a průběh jednání, plné znění usnesení
a výsledky hlasování. Zápis z jednání AS FD obdrží členové AS FD a děkan fakulty.
Schválené zápisy z jednání jsou zveřejňovány a jsou přístupné všem členům AO FD.

(5)

Místopředseda za zaměstnaneckou část plně zastupuje předsedu AS FD v době
jeho nepřítomnosti.

(6)

Návrhy námětů k projednání podávají členové AO FD písemně kterémukoli členovi
AS FD nejpozději 10 pracovních dnů před termínem jednání.

(7)

AS FD má právo
a. přístupu k veškerým informacím souvisejícím s ČVUT FD. Na žádost AS FD
jsou děkan, proděkani a tajemník ČVUT FD povinni zajistit u kteréhokoliv
pracoviště ČVUT FD požadované informace písemně v dohodnutém
rozsahu a termínu s výjimkou údajů, jež by byly v rozporu s ustanovením
jiných zákonů,
b. k přípravě dokumentů pro zasedání AS FD ustanovovat a rozpouštět
pracovní skupiny, případně komise nebo stálé výbory. Požádá-li některá
z komor AS FD, musí být v pracovní skupině, komisi nebo stálém výboru
dodrženo její zastoupení,
c. vysílat své zástupce se statusem pozorovatele do všech orgánů, komisí, rad
a schůzí zřízených a organizovaných na ČVUT FD, s výjimkou odborů.
Článek 3
Jednání a rozhodování AS FD

(1)

Pravomoci AS FD definuje § 27 zákona.

(2)

Materiály předložené k projednání v AS FD jsou zveřejněny na vyhrazeném místě
umožňujícím dálkový přístup a jejich předkladatel je povinen zpřístupnit je členům
AO fakulty nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním.

(3)

AS FD je schopný usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů
s platným mandátem.

(4)

Není-li AS FD schopný usnášení, může pokračovat v jednání, nesmí však přijímat
usnesení, vyslovovat stanovisko AS FD ani provádět legislativní akty.
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(5)

AS FD přijímá svá usnesení veřejným hlasováním. Tajným hlasováním přijímá svá
usnesení
a. v otázkách návrhu na jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce,
b. při schvalování návrhu děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady
ČVUT FD a disciplinární komise ČVUT FD,
c. při vyjádření k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany,
d. v ostatních případech, požádá-li o tajné hlasování kterýkoliv člen AS FD.

(6)

AS FD přijímá rozhodnutí a usnesení, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční
většina přítomných členů. V případě hlasování o Volebním řádu AS FD, Jednacím
řádu AS FD a Statutu FD je usnesení platné, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční
většina všech členů AS FD. V případě hlasování o kandidátu na děkana a návrhu na
odvolání děkana se hlasování řídí článkem 7 Jednacího řádu AS FD.

(7)

Všechna usnesení AS FD jsou závazná pro celou AO FD. Mohou být změněna jen
novým usnesením AS FD.

(8)

Členové AO FD a ostatní zaměstnanci ČVUT FD, kteří nejsou členy AS FD, podávají
připomínky a podněty předsednictvu AS FD prostřednictvím člena AS FD.
Článek 4
Předsednictvo AS FD

(1)

Předseda, místopředsedové obou komor a předsedové stálých komisí tvoří
předsednictvo AS FD.

(2)

Předsednictvo AS FD
a. připravuje příslušné podkladové materiály, které obdrží členové AS FD
nejméně 7 kalendářních dnů před termínem řádného jednání,
b. zajišťuje plnění povinností AS FD mezi jeho zasedáními,
c. zajišťuje kontakty:
I.
s vedením fakulty,
II.
s Akademickým senátem Českého vysokého učení technického
v Praze (dále jen „AS ČVUT“),
III.
s akademickými senáty ostatních fakult Českého vysokého učení
technického v Praze (dále jen „ČVUT“) a jiných univerzit v České
republice,
d. přijímá podněty a návrhy od členů AO FD a předkládá je na zasedáních
AS FD,
e. projednává a vyřizuje korespondenci došlou AS FD.

(3)

Předsednictvo AS FD má právo jménem AS FD a s jeho pověřením se obracet
s návrhy a žádostmi na:
I.
II.
III.

vedení ČVUT FD,
AS ČVUT,
akademické senáty ostatních fakult ČVUT a jiných univerzit v České
republice,

(4)

Předseda AS FD může delegovat do komise pro výběrové řízení jednoho
akademického pracovníka. Tuto skutečnost oznámí vypisovateli do jednoho týdne
od oznámení.

(5)

Předsednictvo AS FD má za povinnost na zasedání AS FD informovat:
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I.
II.
III.
IV.
(6)

o jednáních s vedením ČVUT FD,
o jednáních s AS ČVUT,
o jednáních s akademickými senáty ostatních fakult ČVUT a jiných
univerzit v České republice,
o přednesených připomínkách a návrzích členů AO FD a způsobu
jejich vyřizování,

Návrh na odvolání člena předsednictva AS FD z funkce je přijat, jestliže se pro něj
vyslovily nejméně tři pětiny všech členů AS FD. Volba nového člena předsednictva
se uskuteční podle článku 1 odst. 5 Jednacího řádu AS FD na témže zasedání AS FD.
Článek 5
Práva členů AS FD

Člen AS FD má právo
(1)

být volen do orgánů AS FD, předkládat náměty k jednání AS FD a doporučovat
způsob jejich řešení,

(2)

požadovat prostřednictvím interpelace na zasedání AS FD příslušné informace,
odpovědi či vysvětlení od členů předsednictva AS FD, od děkana,
proděkanů, tajemníka ČVUT FD a zaujímat k nim stanovisko,

(3)

na zaprotokolování svého názoru do zápisu ze zasedání AS FD.
Článek 6
Povinnosti členů AS FD

Člen AS FD je povinen
(1)

účastnit se zasedání AS FD. Při opakované neomluvené nebo dlouhodobé neúčasti
na jednání AS FD je člen senátu požádán o odstoupení,

(2)

plnit úkoly, jimiž byl pověřen AS FD, nebo k nimž byl vyzván předsednictvem
AS FD, a které přijal.
Článek 7
Návrh na jmenování či odvolání děkana

(1)

Volba osoby navržené na děkana (dále jen „volba děkana“) probíhá podle § 27
odst. 4 zákona.

(2)

Podmínky a formy výběru kandidátů na funkci děkana stanoví AS FD nejpozději
14 kalendářních dnů před volbami.

(3)

Při hlasování o návrhu na jmenování či odvolání děkana musí být přítomny alespoň
dvě třetiny všech členů AS FD.

(4)

Navržen na jmenování děkanem je ten kandidát, pro kterého se vyslovila
nadpoloviční většina všech členů AS FD.

(5)

Není-li kandidát na děkana zvolen v prvním kole, koná se druhé kolo volby mezi
kandidátem, který získal v předchozím kole nejvyšší počet hlasů, a všemi
kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů. Pokud v předchozím kole
získalo nejvyšší počet hlasů více kandidátů, postupují do dalšího kola pouze
všichni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Za platný hlas se považuje hlasovací
lístek s předepsaným způsobem označení jediného kandidáta.
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(6)

Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny
všech členů AS FD. Nové schvalování návrhu na jmenování děkana bude
uskutečněno
do 30 dnů.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1)

Zrušuje se Volební a jednací řád AS FD ze dne 31. října 2007.

(2)

Tento řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona AS FD dne 12. dubna 2017
a AS ČVUT dne 28. června 2017.

(3)

Jednací řád AS FD nabývá platnosti a účinnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona
dnem schválení AS ČVUT.

Ing. Martin Jacura, Ph.D.
předseda AS ČVUT FD

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.
děkan ČVUT FD
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