České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis ze 23. zasedání AS - FD konaného dne 4.11.1998
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:, pí B. Hráčková, doc. J. Nagy, , Ing. Z. Votruba, Mgr. V. Dunovská,
RNDr. J. Taufer, Doc. R. Pohl, Dr. M. Svítek,

za studentskou část:
M. Popelík R. Chval, Z. Hoffmannová, Ing. Z. Čarská, M.Kalivoda, J. Vítek.

Omluveni:
PhDr. S. Holíková, , Doc. M. Jánešová, Ing. J. Sodomka, Ing. B. Šálek, PhDr. J. Štikarová.

1) Zápis z 22. zasedání byl jednomyslně schválen.
Předseda AS FD informoval, že předsednictvo senátu 2.11.1998 schválilo výši stipendií doktorského
studia., tak jak bylo navrženo doc. M. Vlčkem.

2) Předseda senátu seznámil přítomné ze zasedání akademického senátu ČVUT, který se konal
21.10.1998 a s jednacím a volebním řádem AS CVUT, který byl schválen. Dále informoval, že podle
schváleného volebního jednacího řádu je nutno zvolit do AS ČVUT 5 zástupců z toho 3 za
zaměstnaneckou část a 2 za studentskou část. Volit se bude ve dvou volebních obvodech na každé z fakult
ČVUT. Návrhy na kandidáty na senátory předkládají členové akademické obce a musí obsahovat písemný
souhlas kandidáta, jeho stručnou charakteristiku, s podpisy minimálně pěti navrhovatelů. Předběžný
termín voleb byl uveden začátek prosince t.r.

3) Tento bod byl věnován přípravě voleb do AS FD ČVUT a s tím související aktualizaci volebního a
jednacího řádu AS FD tak, aby byl v souladu s novým vysokoškolským zákonem. Stavební a
elektrotechnická fakulta již vypracovaly návrh volebního jednacího řádu. Předseda senátu seznámil s
těmito návrhy AS FD s tím, že pro nás mohou být vzorem. Dále uvedl, že se bude konat schůzka zástupců
fakult 10.11.1998 kde budou zveřejněny návrhy ostatních fakult.
Předseda senátu konstatoval, že volby do akademických senátů fakult, na rozdíl od akademických senátů
vysokých škol, musí být provedeny přímou rovnou volbou v jednom volebním obvodě tj. všichni volí

všechny.
Proběhla diskuse k jednacímu a volebnímu řádu, který by měl být na příštím zasedání AS FD schválen.
Proběhlo předběžné hlasování o tom, zda může být členem akademického senátu člen vědecké rady (7
pro, 6 se zdrželo hlasování).
Dále se hlasovalo, zda může být vedoucí katedry členem senátu (11 proti, 2 se zdrželi hlasování). Toto
předběžné hlasování bude vodítkem pro autory změn volebního a jednacího řádu AS FD ČVUT.
Kvůli redakci volebního a jednacího řádu byla zvolena pracovní skupina ve složení:
předsedkyně komise: Ing. Zuzana Čarská,
členové: Taufer, Kalivoda, Popelík.

4) Ing. Votruba seznámil přítomné jak probíhá disciplinární komise ohledně studenta Hobzy z Děčína.

UPOZORNĚNÍ
Příští řádné zasedání AS FD se nebude konat
první středu vměsíci, ale již o týden dříve
25.11.1998 ve 14.00 hod.
v Konviktské ul. 20

Zapsala a zpracovala: Olga Neničková

RNDr. Jiří Taufer, CSc.
předseda AS FD

V Praze 13.11.1998

