Zápis ze 4. řádného zasedání AS FD ČVUT konaného
dne 26.10.2005
Přítomni:
za zaměstnaneckou část:
Doc. J. Sodomka, Doc. M.Micka, Doc. D. Nováková, RNDr. M. Hykšová,
Ing. M. Brumovský, Ing. J. Čarský, Ing. M. Jacura, Ing. J. Kaliková, Ing. J. Řezníčková,
Ing. D. Schmidt, Ing. P. Zdvořák
za studentskou část:
P. Bartoň, Ing. J. Civínová, V. Faltus, T. Filla, T. Kučera, K. Linková, K. Zelenková
Omluveni:
Ing. Z. Říha
Hosté:
Prof. J. Jíra – děkan fakulty
Pí B. Hráčková – vedoucí studijního oddělení
Prof. V. Havlíček
Program:
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Kontrola zápisu z minulého zasedání
Stipendia – schválení částky x,Vyhlášení přijímacího řízení
Vystoupení prof. Václava Havlíčka
Příprava voleb děkana FD ČVUT
Schválení návrhu děkana na udělení medailí
Různé

(Materiály na jednání byly senátorům v předstihu vyvěšeny na boardu FD)
Předseda AS FD doc. J. Sodomka zahájil 4. řádné zasedání AS FD, přivítal senátory
a přítomné hosty. Seznámil členy AS FD s návrhem programu.
1) Kontrola zápisu z minulého zasedání
- zápis bez připomínek
Hlasování: 15 – 0 - 2
2) Stipendia – schválení částky x,Vedoucí studijního oddělení pí B. Hráčková seznámila přítomné senátory s tímto
návrhem. AS FD byla navržena ke schválení částka ve výši 350,- až 650,- Kč na měsíce
říjen až prosinec 2005. Tato částka byla navržena k vyplácení ještě v lednu 2006, neboť
v tomto měsíci se naposled vyplácí stipendium studentům posledního ročníku.
AS FD „Návrh pohyblivé částky x,- Kč pro výpočet stipendií“ jednomyslně schválil.
Hlasování: 18 – 0 - 0

3) Vyhlášení přijímacího řízení
Vedoucí studijního oddělení pí Hráčková seznámila přítomné senátory s vyhlášením
přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 a se zveřejněním podmínek pro přijetí
ke studiu na FD ČVUT. Na vznesené dotazy bylo senátorům odpovězeno. Předložený
návrh AS FD v tomto znění neschválil (9 - 1- 8). Předseda legislativní komise Ing. M.
Jacura navrhl vypustit podmínku přijetí do kombinované formy studia, spočívající
v nutnosti praxe v oboru v trvání alespoň 2 let.
AS FD s tímto návrhem souhlasil (15 – 2 - 1).
AS FD „Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 a zveřejnění
podmínek pro přijetí ke studiu na FD ČVUT“ schválil.
Hlasování: 12 – 4 - 2
4) Vystoupení prof. Václava Havlíčka
Prof. Ing. V. Havlíček CSc. se představil jako jeden z kandidátů na funkci rektora ČVUT
a seznámil přítomné senátory se svým volebním programem. Na všechny dotazy vznesené
k jeho osobě odpověděl.
AS FD se rozhodl doporučit prof. V.Havlíčka jako kandidáta na rektora ČVUT v Praze
a toto doporučení zaslat předsedovi AS ČVUT doc. Ing. Janu Bílkovi CSc.
Hlasování: 17 – 0 - 1
5) Příprava voleb děkana FD ČVUT
Akademický senát ČVUT FD dle § 27 odstavec 1 písmeno g) zákona 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
dle § 17 článek 8 Statutu Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní
a dle § 11 odstavec 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Českého
vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní vyhlásil na svém čtvrtém řádném
zasedání dne 26. října 2005 volby děkana ČVUT v Praze Fakulty dopravní.

Organizační podmínky a harmonogram voleb
1. Volební komise byla schválena ve složení:
předseda komise Ing. Martin JACURA
Petr BARTOŇ
RNDr. Magdalena HYKŠOVÁ, Ph.D.
členové komise
doc. Ing. Michal MICKA, CSc.
Kamila ZELENKOVÁ
2. Podmínky pro kandidaturu
Kandidát musí býti členem akademické obce ČVUT FD (dále AO) a zároveň
zaměstnancem ČVUT FD.
Návrh kandidáta může předložit:
a) stávající děkan fakulty
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b) katedra ve formě usnesení, v němž navrhovanému kandidátovi vyjádří podporu
nejméně ½ členů katedry (započítávají se jen ti, kteří jsou zároveň členy AO,
nezapočítávají se studenti doktorského studia v kombinované formě)
c) kdokoliv, kdo získá pro svou kandidaturu podporu nejméně 20 členů AO, z nichž
alespoň 10 je z řad zaměstnanců
Návrhy na kandidaturu v případech b), c) musí být odevzdány na zveřejněném
formuláři (www.fd.cvut.cz) v zalepené obálce předsedovi volební komise do
10. listopadu 2005, 12.00 hod. Kandidáti předají do výše uvedeného data volební
komisi též životopis spolu s volebním programem, a to v tištěné i elektronické podobě.
Neprodleně po uzávěrce se sejde volební komise, jež rozlepí obálky a zajistí
zveřejnění jmen kandidátů.
3. Zveřejnění a prezentace
Jména kandidátů, jejich životopis a volebním program budou zveřejněny na úřední
desce ČVUT FD a na webových stránkách fakulty dne 10. listopadu 2005. Veřejná
prezentace kandidátů se bude konat dne 15. 11.2005 v 15.00 hod. v F 309.
4. Volba děkana
Volba děkana se uskuteční na řádném zasedání Akademického senátu ČVUT FD dne
21. listopadu 2005 v 16.00 hod v zasedací místnosti budovy Na Florenci 25.
6) Schválení návrhu děkana na udělení medailí
Děkan fakulty prof. J. Jíra předložil AS FD návrh , aby při příležitosti oslav desátého
výročí založení fakultního pracoviště v Děčíně byla městu Děčínu udělena Gerstnerova
medaile, jako nejvyšší ocenění fakulty dopravní za rozvoj fakulty.
Usnesení:
AS FD projednal a doporučuje udělení medaile F.J. Gerstnera městu Děčínu
Děkanem fakulty prof. J. Jírou byl předložen AS FD návrh na schválení udělení zlaté
Felberovy medaile prof. Ing. Václavu Skurovcovi, CSc., proděkanovi pro vnější vztahy a
zahraniční styky, za mimořádné osobní úsilí věnované rozvoji fakulty, jejím novým
oborům a předmětům a za obětavost při budování pracoviště FD ČVUT v Děčíně.
Usnesení:
AS FD tento návrh projednal a doporučuje udělení zlaté Felberovy medaile
prof. Ing. Václavu Skurovcovi, CSc.
7) Různé
doc. Sodomka:
- do Rady vysokých škol na funkční období 2006 – 2008 je třeba navrhnout delegáta.
Navržena byla Ing. J.Řezníčková.
Usnesení:
AS FD Ing. J.Řezníčkovou schválil jako delegáta do Rady vysokých škol.
Hlasování: 14 – 0 - 3
- navrhl, aby se všechna zasedání AS FD konala v budově Na Florenci.
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P. Bartoň:
- navrhl, aby zůstatková částka rozpočtu AS FD pro rok 2005 byla použita na vytvoření
WI-FI připojení.
Usnesení:
AS FD s tímto návrhem souhlasil.
Hlasování: 17 – 0 - 0

Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc.
předseda AS FD

Zapsala: Olga Neničková
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