
Vážené kolegyně, Vážení kolegové 
Vedoucí kateder 
 
Novelou zákona 111/1998 Sb ("Vysokoškolského zákona") bylo ze znění §26 odst. 1. 
vypuštěno slovo "rovné". Prakticky to znamená, že nyní zákon umožňuje provádět 
volby do akademických senátů fakult tak, že akademičtí pracovníci volí členy AS 
z řad akademických zaměstnanců a studenti z řad studentů. Na FEL by taková 
změna nastala, pokud by byla možnost daná zákonem zapracována i do vnitřních 
předpisů fakulty. 
 
Osobně bych považoval za vhodné, aby tato změna byla promítnuta do Volebního 
a jednacího řádu AS FEL. Mám zato, že by se tím posílil pocit akademických 
pracovníků, že mají opravdový vliv na samosprávné orgány své fakulty. Dosud totiž - 
vzhledem k tomu, že počet studentských členů akademické obce více než 
desetinásobně převyšuje jejich počet - mohli někteří zaměstnanci mít zato, že nejsou 
v senátu dostatečně reprezentováni, neboť nemají faktický vliv na jeho obsazení. 
 
V nejbližších dnech chci navrhnout úpravy Volebního a jednacího řádu AS FEL. 
Vzhledem k tomu, že změna volebního systému je změnou podstatnou, chci předem 
znát názor zaměstnanecké části akademické obce, jejíž postavení by se takovou 
úpravou změnilo nejvíce. Proto žádám vedoucí kateder, aby na svých pracovištích 
provedli mezi zaměstnanci anketu, v níž akademičtí pracovníci odpoví na následující 
otázku: 
 
Přeji si změnit stávající systém voleb do AS FEL tak, aby odděleně volili akademičtí 
pracovníci své zástupce v AS a studenti své? 
 
Ano 
 
Ne 
 
Výsledek ankety (a) celkový počet akademických pracovníků na pracovišti, b) počet 
akademických pracovníků, kteří se hlasování zúčastnili, c) počet hlasů pro změnu, 
d) počet hlasů proti změně) sdělte sekretariátu děkana nejpozději v pátek 24. února 
do 08:30 hodin. Pracovníci, kteří budou právě na služební cestě, Vám mohou zaslat 
své vyjádření prostřednictvím elektronických medií.  
Korektní provedení ankety a vysokou účast akademických pracovníků 
v této anketě považuji za velmi důležité. 
 
Zároveň pro Vaši informaci sděluji, že znění zákona 111/1998 s vyznačenými 
úpravami lze nalézt na 
http://www.msmt.cz/Files/HTM/VKZakonupl … revize.htm 
 
 
----------------------------------------- 
Zbynek Skvor Zbyněk Škvor 
dean   děkan 
CTU FEE  ČVUT FEL 



Komentář ze dne: 27.04.2006 18:24:46     Reagovat
Autor: Zbynek Skvor
Titulek: Re: Zeptejte se
Vazeny kolego,

dovolim si k Vasemu prispevku doplnit jen strucnou informaci, ze pro zmenu 
volebniho systemu se vyslovilo 85 procent respondentu v ankete, kterou jsem mezi
akademickymi pracovniky v unoru usporadal.

Otazka znela: Přeji si změnit stávající systém voleb do AS FEL tak, aby odděleně
volili akademičtí pracovníci své zástupce v AS a studenti své?

Ano

Ne

Podrobnejsi vysledky nasleduji:

Katedra      Hlasovalo Pro   proc. Souhlas
matematiky 26 25 96,2
fyziky 25 25 100,0
jazyků 12 3 25,0
TV 25 9 36,0
materiálů 18 18 100,0
elektrotechnologie 18 18 100,0
pohonů 18 17 94,4
elektroenergetiky 12 9 75,0
ekonomiky 18 18 100,0
pole 15 15 100,0
obvodů 15 14 93,3
telekomunikací 23 22 95,7
kybernetiky 31 31 100,0
mikroelektroniky 16 15 93,8
řízení 35 35 100,0
počítačů 34 16 47,1
radioelektroniky 18 15 83,3
měření 22 21 95,5
celkem 381 326 85,6

Zbynek Skvor



From: Prof.Ing. Zbyněk Škvor, CSc. [mailto:skvor@fel.cvut.cz] 
Sent: Thursday, April 27, 2006 11:23 PM
To: Prof.Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
Subject: Sledujte cinnost AS - zastupuje VAS

Vazene kolegyne, Vazeni kolegove,

prosim venujte pozornost nasledujicim radkum.

Povazuji za velmi dulezite, aby akademicka obec a zvlaste akademicti 
pracovnici byli informovani o deni v akademickeho senatu FEL.

Prosim, venujte cas precteni clanku na
http://www.student.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2006042401
http://www.student.cvut.cz/view.php?cisloclanku=2006042101

a pripadne i nasledne diskuse.

Preji vsem senatorum a senatorkam AS FEL, kteri se zakratko sejdou k 
neoficialni schuzce bez ucasti akademicke obce, aby dobre dohodli 
hlasovani, ktera zitra na zasedani pred kamerami a v primem prenosu 
akademicka obec muze sledovat.

Zaroven Vas chci seznamit s vysledkem ankety, kterou jsem usporadal mezi 
zamestnanci FEL.
Na otazku
"Přeji si změnit stávající systém voleb do AS FEL tak, aby odděleně 
volili akademičtí pracovníci své zástupce v AS a studenti své?"
uvedlo ANO 326 ze 381 respondentu z rad akademickych pracovniku FEL, 
tedy 85 procent.

S pranim pekneho vecera
------------------------------------------
Zbynek Skvor          Zbyněk Škvor
dean                  děkan
CTU FEE               ČVUT FEL

Technicka 2
166 27 Praha 6

tel. +420-224 352 850
http:/www.fel.cvut.cz/dean/
dean@fel.cvut.cz






