Volby do
Akademického senátu ČVUT FD
a
Akademického senátu ČVUT
Volební období 2011 – 2013
Termín konání voleb: 29. 11. – 3. 12. 2010
1) Na základě jednání AS ČVUT FD dne 3. 11. 2010 stanovuje volební komise termín
konání voleb do AS ČVUT a AS ČVUT FD na dny 29. 11. – 3. 12. 2010.
2) Do hlavní volební komise ČVUT pro volby do Akademického senátu byli zvoleni tito
zástupci za ČVUT FD:
- Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
- Ing. Vladimír Černý
3) Volby do AS ČVUT se řídí Volebním a jednacím řádem v platném znění.
K § 4., odst.1.
Volební komise:
za zaměstnaneckou část:
Ing. Jitka Řezníčková, CSc. – předsedkyně komise
Ing. Martin Jacura
Ing. Vladimír Němec, Ph.D.
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Alexandra Dvořáčková
za studentskou část:
Ing. Bc. Jana Košťálová
Ing. Peter Vittek
sekretariát:
Olga Neničková
K § 4., odst.2.
Z platného Zákona o vysokých školách:
Část první – Základní ustanovení, § 3
Akademická obec vysoké školy
Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy.
Část šestá – Studenti, § 61
(1) Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno,
se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.
(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2
nebo přerušení studia podle § 54.

Část sedmá – Akademičtí pracovníci, § 70
(1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak
pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy.
(2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři
a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.
(3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.
(4) Pracovní poměr akademických pracovníků lze sjednat jen na dobu určitou v délce od dvou
do pěti let. Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat opakovaně u téhož zaměstnavatele
nejvýše dvakrát za sebou, poté lze sjednat u téhož zaměstnavatele pracovní poměr jen na dobu
neurčitou. Sjedná-li zaměstnavatel s akademickým pracovníkem pracovní poměr na dobu
určitou, ačkoliv nebyly splněny podmínky stanovené ve větě prvé nebo druhé, a oznámil-li
akademický pracovník před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom,
aby ho dále zaměstnával, platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. Ustanovení věty
prvé až třetí neplatí pro docenty a profesory. Pracovní poměr akademických pracovníků
starších 65 let lze sjednat na dobu určitou i opakovaně; § 39 odst. 2 zákoníku práce se
nepoužije.
(5) Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké školy
podle odstavců 1 a 2, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj studijního
programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí).
(6) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr.
(7) Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících profesorů.
K § 4., odst.4.
Návrhy na kandidáty se podávají písemnou formou. Návrh musí obsahovat písemný souhlas
navrženého kandidáta a vyjádření podpory, doložené podpisy nejméně 5 členů Akademické
obce s uvedením pracoviště nebo ročníku, u kandidátů do AS ČVUT i s uvedením fakulty.
Formulář pro návrh kandidáta je na webových stránkách FD.
Návrh na kandidáta do AS ČVUT FD může být podpořen výhradně členy AO ČVUT FD.
Návrh na kandidáta do AS ČVUT může být podpořen členy AO ČVUT.
K § 4., odst.5.
1) Návrhy na kandidáty budou předány nejpozději do 12:00 hod 19. listopadu 2010
p. O. Neničkové (sekretariát tajemníka fakulty), Konviktská 20, Praha 1 nebo kterémukoli
členu volební komise.
2) Návrhy kandidátů budou vyvěšeny volební komisí do 12:00 hod 22. listopadu 2010 na
vývěskách ve všech budovách v Praze (Konviktská, Horská, Na Florenci), na vývěsce
v budově pracoviště Děčín a seznam kandidátů bude zveřejněn na www.fd.cvut.cz.
K § 4., odst.6.
Seznamy oprávněných voličů budou vyvěšeny do 18:00 hod 22. listopadu 2010 na
vývěsce v budově Konviktská v Praze a na vývěsce v budově pracoviště Děčín. Voliči budou
prokazovat totožnost průkazem obsahujícím jméno a fotografii voliče (občanský průkaz,
průkaz studenta, kmenový list k časovým jízdenkám na veřejnou dopravu, atd.). Hlasovací
lístky budou voličům vydávány při registraci před vstupem do volební místnosti.

K § 4., odst.7. a 9.
Volby do AS ČVUT FD se budou konat ve dnech 29. listopadu – 3. prosince 2010:
a) v budovách fakulty v Konviktské, Na Florenci a v Horské - rozpis otevření volebních
místností po jednotlivých dnech bude vyvěšen s návrhy na kandidáty na vývěsce v budově
Konviktská, Florenc a Horská a v elektronické podobě na www.fd.cvut.cz;
b) v budově fakulty pracoviště Děčín v Pohraniční 1 - rozpis otevření volebních místností po
jednotlivých dnech bude vyvěšen s návrhy na kandidáty na vývěsce v budově pracoviště
Děčín.
K § 4., odst.11.
Námitky proti průběhu voleb musí být podány písemně sekretariátu volební komise
nejpozději do 24.00 hodin 7. prosince 2010.
K § 4., odst.12.
Výsledky voleb vyhlásí volební komise do 12.00 hodin 6. prosince 2010 oznámením na
vývěsce v budově Konviktská 20, Praha 1 a na vývěsce v budově pracoviště Děčín a
v elektronické podobě na www.fd.cvut.cz.

V Praze dne 3. listopadu 2010

Ing. Jitka Řezníčková, CSc.
předsedkyně volební komise ČVUT FD

