České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA DOPRAVNÍ
Akademický senát FD ČVUT, Konviktská 20, PRAHA 1

Zápis 6. zasedání AS - FD konaného dne 03.10.2002
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. M. Jánešová, Doc. D. Nováková, Ing. M. Kalika, Doc. M. Micka, RNDr. O. Navrátil,
RNDr. O. Vraštilová, PhDr. S. Holíková, Ing. J. Klečáková, Ing. D. Kočárková,
Mgr. J. Černíková, Mgr. M. Hykšová,
za studentskou část:
Ing. D. Bárta, Ing. J. Kult, M. Chvátalová, V. Faltus,
omluveni:
Ing. J. Sodomka, M. Jacura, L. Měchurová, J. Civínová,
Hosté:
Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. – děkan fakulty
Ing. Lenka Hynková – zastupující tajemnici fakulty
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola hospodaření
Akreditace
Volby na ČVUT
Různé

Předsedkyně AS FD doc. M. Jánešová zahájila 6. zasedání AS FD a přivítala děkana fakulty prof. J. Jíru, proděkana
pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. P. Moose a Ing. L. Hynkovou zastupující tajemnici fakulty JUDr. L.
Michálkovou.
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Zápis byl jednomyslně schválen.
2. Kontrola hospodaření
Předseda hospodářské komise Ing. M. Kalika seznámil senátory s materiálem (byl všem senátorům zaslán v
předstihu k prostudování), týkající se kontroly hospodaření FD za 1. až 8. měsíc r. 2002 a předal slovo Ing. L.
Hynkové (zastupující JUDr. L. Michálkovou v době její nemoci). Ing. L. Hynková velmi podrobně informovala
AS FD o jednotlivých položkách a odpověděla na všechny vznesené dotazy, týkající se kontroly hospodaření.
Přes veškeré podrobné informace AS FD žádá o doplnění těchto požadavků týkající se:

- předání vzorce k rozdělení finančních prostředků na katedry,
- popis nákladových středisek,
- náplň položek v rozpočtu neinvestičních prostředků,
- investice
AS FD bere informaci o kontrole čerpání hospodaření k 30.8.2002 na vědomí, a žádá do příštího zasedání AS
FD o doplnění dle požadavků, které byly vzneseny.
3. Akreditace
Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. P. Moos informoval AS FD o akreditaci dokumentace
bakalářských a magisterských programů, která byla úspěšně posouzena Akreditační komisí. FD ČVUT v Praze
získala akreditaci pro nejdelší možné období. Během prázdnin byl zkompletován požadovaný soubor
dokumentů a příloh k akreditaci oborů doktorandských studií. Dokumentace byla včas odevzdána na MŠMT a
podle předběžných zpráv nejsou očekávány komplikace s akreditací.
Proděkan prof. P. Moos veřejně poděkoval týmu pracovníků, kteří obětovali prázdniny k přípravě této
dokumentace.
4. Volby na ČVUT
K bodu volba kandidáta na rektora:
O vystoupení na AS FD požádal prof. P. Moos a v krátkosti informoval o své koncepci vývoje ČVUT.
Usnesení:
AS FD ČVUT navrhuje AS ČVUT pro hlasování o návrhu kandidáta na rektora
Prof.Ing. Petra Moose, CSc.
Návrh schválilo 13 členů AS FD z 15 přítomných (13 pro, 2 se zdrželi hlasování).
K bodu volby děkana:
AS FD ČVUT projednal podmínky a formy výběru kandidátů na funkci děkana FD ČVUT na funkční období
2003 – 2005 a dnem 3.10.2002 vyhlásil volby. Schválil jednomyslně volební komisi, podmínky a formy výběru
kandidáta na funkci děkana a harmonogram průběhu voleb.
Volební komise:
předseda komise –Doc.Ing. Michal Micka, CSc.
členové komise – Mgr. Jiřina Černíková,
Ing. Jana Klečáková, Ph.D.,
Markéta Chvátalová

Podmínky a formy pro výběr kandidáta na funkci děkana:
1. Kandidát musí být členem akademické obce ČVUT v Praze – Fakulty dopravní (dále jen ”AO FD”) a zároveň
zaměstnancem ČVUT FD. Externí zaměstnanci nekandidují.
2. Návrh kandidáta může předložit:

a. stávající děkan,
b. katedra, formou usnesení, v němž vyjádří podporu navrhovanému kandidátu alespoň 1/2 členů katedry,
kteří jsou zároveň členy AO FD s výjimkou doktorandů,
c. kdokoliv, kdo pro svou kandidaturu získá podporu minimálně 20 členů AO FD,
z nichž alespoň 10 tvoří zaměstnanci.
Všechny návrhy musí obsahovat písemný souhlas kandidáta. Návrhy ad 2b) a 2c) musí být správně
vyplněny na přiloženém formuláři a odevzdány v zalepené obálce předsedovi volební komise do 23.10.2002
do 1400 hod.

Harmonogram průběhu voleb děkana

1. Jména a volební programy kandidátů na funkci děkana budou zveřejněna 24.10.2002 na úřední desce ČVUT FD
v budově Konviktská 20, Praha 1.
2. Veřejná prezentace kandidátů na funkci děkana se bude konat ve středu 30.10.2002 od 14.00 hod., v budově Na
Florenci 25, Praha 1, v posluchárně č. 210.
3. Volba děkana se uskuteční ve středu 13.11.2002 na řádném zasedání Akademického senátu ČVUT FD ve 1400
hod. v budově Konviktská 20, Praha 1, v zasedací místnosti č. 314.
AS FD schválil harmonogram průběhu voleb. 14 pro, 1 se zdržel hlasování.
5. Různé
Doc. M. Jánešová
- informovala o předání dopisu od děkana FD prof. J. Jíry, týkající se rozhodnutí jmenovat proděkanem pro
vnější a zahraniční styky s účinností od 1.10.2002 prof. Ing. Jana Kovandu, CSc., za zemřelého pana prof. Ing.
P. Jiravu, CSc. Děkan fakulty prof. J. Jíra seznámil stručně AS FD se životopisem prof. Ing. J. Kovandy, CSc.
AS FD vzal tuto informaci na vědomí.
- informovala a předala všem senátorům pozvánku na slavnostní koncert pořádaný děkanem fakulty stavební
ČVUT Doc. Ing. L. Lambojem, CSc. a děkanem fakulty dopravní ČVUT prof. Ing. J. Jírou, CSc. k zahájení
školního roku 2002/2003, který se koná dne 15.října 2002 v 19.30 hod. v Betlémské kapli.
- informovala o navržení nového delegáta do rady VŠ
AS FD odsouhlasil 13 hlasy pro, 2 se zdrželi hlasování, aby nadále zastávala delegáta rady VŠ Ing. Ph.D. J.
Klečáková.

RNDr. O Navrátil


posílat zápisy do 14 dnů

V. Faltus



rozvrh jazyků v Horské ul. (zařídí Mgr. Černíková),
koleje (ubytování).

Doc. PhDr. Mária Jánešová, CSc. v.r.

předseda AS FD
Zapsala Olga Neničková

