České vysoké učení technické v Praze

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

Zápis ze 6. zasedání AS - FD konaného dne 31.1.1997
Přítomni:
za zaměstnaneckou část: Mgr. V. Dunovská, Doc. M. Hobza, Ing. J. Sodomka, Dr. Ing. M. Svítek, PhDr. J. Štikarová,
RNDr. J. Taufer, CSc., Ing. J. Votruba, CSc.
za studentskou část: Ing. Z. Čárská, Z. Hoffmanová, M. Kalivoda, J. Vítek, M. Popelik.
omluveni: PhDr. S. Holíková, B. Hráčková, Doc. RNDr. Jozef Nagy, CSc., Doc. Ing. R. Pohl, CSc., Ing. B. Šálek
Hosté:
JUDr. Z. Vaníček
Ing. F. Drastík
RNDr. M. Vlček

PROGRAM

1. Kontrola zápisu minulého jednání.

2. Vyhlášení voleb na funkci děkana a volba volební komise.
.
3. Definování podmínek a formy výběru kandidáta na funkci děkana FD.

4. Různé.

ad 1 - Kontrola minulého zápisu byla provedena.
Zápis 5. zasedání byl schválen.

ad 2 - Akademický senát FD ČVUT schválil následující usnesení:

Akademický senát FD ČVUT se usnesl na volbě děkana fakulty podle Zákona o vysokých školách č.
172/1990 Sb., v platném znění, § 10, odst. 2, písmeno b, kterou podle § 10, odst. 3, citovaného zákona
provede dne 21. 2. l997 tajným hlasováním .
Pro provedení voleb ustanovuje AS FD ČVUT volební komisi ve složení:
doc. Hobza - předseda, dr. Štikarová, M. Popelík. Tato komise oznámí příštímu zasedání AS FD konečné
znění kandidátní listiny.

ad 3 - Jména kandidátů z řad profesorů a docentů fakulty předají členové akademické obce předsedovi
volební komise doc. Ing. Milanu Hobzovi, CSc. nejpozději do l2.00 hod. dne 14. února 1997. Předseda
volební komise zajistí souhlas kandidáta s jeho kandidaturou.
AS FD ČVUT zvolí děkana FD ČVUT na svém mimořádném zasedání v pátek
21. února 1997 v posluchárně 304-305. Začátek tohoto veřejného zasedání je v 8.45 hod., kdy se kandidáti
na děkana představí v 20minutovém projevu.
AS FD se usnesl na způsobu volby v tomto postupu:
a) volbě děkana musí být přítomno alespoň 3/4 členů AS
b) děkanem je zvolen kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu
odevzdaných hlasů
c) nezíská-li žádný z kandidátů v l. kole nadpoloviční většinu platných hlasů,
pokračuje volba 2. kolem, do něhož postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem
hlasů z l. kola
d) získá-li nejvyšší počet hlasů více kandidátů, postupují všichni tito kandidáti
do dalšího kola. V případě, že na prvním místě je jeden kandidát, postupují
do dalšího kola také všichni kandidáti, kteří získali druhý nejvyšší počet hlasů
e) děkanem je zvolen kandidát, který v 2. kole získá většinu platných hlasů
f) za neplatný hlas se považuje hlasovací lístek s předepsaným označením více než
jednoho kandidáta
M. Kalivoda zajistí zhotovení volebních lístků.

ad 4 - V případě, že se vytvoří po volbě děkana časové podmínky, uskuteční AS FD volby
svých místopředsedů a pracovních komisí..
Zapsal: Doc. Ing. Milan Hobza, CSc.
Zpracovali: PhDr. Jana Štikarová , RNDr. Jiří Taufer, CSc.
V Praze dne 3l. l. 1997

