Zápis
z 12.mimořádného zasedání AS ČVUT
konaného dne 9. listopadu 2005
ve velké zasedací místnosti R ČVUT

1.

Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT. (2/3 senátorů)

2.

Volba kandidáta na rektora ČVUT. (2/3 senátorů)

Přítomni : Doc. Karel Kabele (F1), Doc. Alena Kohoutková (F1), Doc. Petr Konvalinka (F1),
Milan Koláčný (F1), Marie Těhlová (F1), Prof. Jiří Bíla (F2), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Prof.
Michael Valášek (F2), Petr Gardian (F2), Jan Zárybnický (F2), Doc. Jan Bílek (F3), Prof.
Vladimír Haasz (F3), Prof. Václav Hlaváč (F3), Michal Bačovský (F3), Radek Dobiáš (F3),
Prof. Pavel Fiala (F4), Ing. Josef Gerndt (F4), Mgr. Dušan Vopálka (F4), Jiří Král (F4),
Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Prof. Ladislav Lábus (F5), Ing. arch. Jan
Paroubek (F5), David Beke (F5), Zuzana Tůmová (F5), Doc. Mária Jánešová (F6), Doc.
Miroslav Svítek (F6), Doc. Petr Vysoký (F6), Ing. Bohumil Drápal (F6), Petr Krob (F6), Ing.
Jan Kašpar (F7), Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D. (F7), Mgr. Veronika Vymětalová
(F7), David Kosina (F7), Michaela Lejsková (F7), Doc. Semrád (MÚVS), Ing. Ivo Šimůnek
(KÚ), Ing. Novotný (KÚ), Ing. Vokáč (KÚ), Ing. Carlos Granja (ÚTEF).

1. Schválení programu 12. zasedání AS ČVUT
Předseda AS se omluvil za zpoždění začátku mimořádného zasedání, uvítal přítomné a
seznámil AS ČVUT s programem mimořádného zasedání.
Hlasování : 39– 0 – 1
Usnesení : AS ČVUT souhlasí s předloženým programem.
2.

Volba kandidáta na rektora ČVUT v Praze

Předseda AS požádal předsedu volební komise, aby seznámil AS ČVUT s podmínkami voleb.
Mgr. Vopálka zdůraznil, že volby proběhnou podle schváleného Volebního a jednacího řádu
AS ČVUT, každý volí jednoho kandidáta. Senátoři obdrží proti podpisu obálku s šesti
volebními lístky, z které vyjmou nepotřebné lístky. Neplatnost volby: buď žádná obálka nebo
neplatný počet lístků v obálce.
A) Mgr. Vopálka konstatoval, že akademický senát ČVUT je 40 členný orgán, podle zákona
o vysokých školách je třeba ke schválení kandidáta v každém kole nadpoloviční většina hlasů,
tj. 21. Dále seznámil senát s ostatními technickými podmínkami volby.
B) První volba
Podle odst. 5 a 6 čl. 4 Volebního a jednacího řádu AS ČVUT do dalšího kola postupují
všichni s nejvyšším počtem hlasů, resp. s kandidátem, který dostal nejvyšší počet hlasů,

postupují všichni s druhým nejvyšším počtem hlasů. Tento eliminační postup se použije
v každém volebním kole první volby. První volba neúspěšně končí, pokud v kole, kde již
nemůže být provedena zmíněná eliminace, není nikdo zvolen dle bodu A. Při první volbě je
ve volebním kole počet kandidátů vždy větší než 1. Žádné volební kolo (se stejným souborem
kandidátů) se neopakuje.
C) Opakovaná volba
Do opakované volby, která nastupuje po neúspěchu dle bodu B, jsou zařazeni všichni
kandidáti. V opakované volbě se eliminace kandidátů řídí i odst. 8 a 9 čl. 4 Volebního a
jednacího řádu AS ČVUT.
Tato doplňující eliminace se použije v případě, že druhý nejvyšší počet hlasů získá více
kandidátů. Spočívá v rozhodování právě mezi kandidáty, kteří získali druhý nejvyšší počet
hlasů. Toto eliminační kolo se může jednou opakovat. Pokud se ani v opakovaném kole mezi
těmito kandidáty nerozhodne o postupujících (může jich být více než jeden), jsou všichni
kandidáti této skupiny vyřazeni. V případě potřeby se tento eliminační postup opakuje po
každé volbě se všemi dosud nevyřazenými kandidáty. Žádné neeliminační kolo se neopakuje.
Je možné volební kolo, ve kterém je jen jeden kandidát.
Volby končí neúspěchem pokud při volebním kole, ve kterém se rozhoduje o jednom nebo o
dvou kandidátech, nezíská žádný kandidát alespoň 21 hlasů.
Neúspěchem v opakované volbě volby končí, je třeba vyhlásit nové volby.
Doc. PhDr. Jánešová, členka volební komise, rozdala proti podpisu obálky s volebními lístky
a bylo zahájeno první kolo tajné volby.
Předseda volební komise seznámil AS ČVUT s výsledky 1. kola voleb.
Výsledky prvního kola voleb:
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.,
Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.,
Prof. Ing. František Vejražka, CSc.,
Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.,
DrSc., Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.

7 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
11 hlasů
4 hlasy
11 hlasů

1 neplatný hlas
Podle článku 4, odst. 6 Volebního a jednacího řádu ČVUT do druhého kola postoupili
kandidáti Prof. Vejražka a Prof. Zuna.
Po krátké přestávce Doc. PhDr. Jánešová rozdala proti podpisu obálky s volebními lístky pro
druhé kolo a bylo zahájeno druhé kolo tajné volby.

Předseda volební komise seznámil AS ČVUT s výsledky 2. kola voleb.

Výsledky druhého kola voleb:
Prof. Ing. František Vejražka, CSc.,
DrSc., Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.
neplatných

6 hlasů
14 hlasů
20 hlasů

Prof. Hlaváč navrhl pozvat kandidáty a seznámit je s výsledky, protože je možné, že některý z
kandidátů po seznámení s výsledky voleb odstoupí.
Mgr. Vopálka upozornil, že Volební a jednací řád neřeší odstoupení kandidáta v průběhu
voleb a doporučil kandidáty do volební místnosti v tento okamžik nezvat.
Doc. Bílek dal hlasovat o návrhu Mgr. Vopálky.
Hlasování : 28 – 8 -4
Hlasováním bylo rozhodnuto kandidáty do volební místnosti nezvat a po krátké přestávce
pokračovat ve volbě.
Vzhledem k tomu, že žádný kandidát nezískal potřebný počet hlasů, bylo nutno přistoupit k
opakované volbě podle bodu C.
Do opakované volby byli zařazeni opět všichni kandidáti. Doc. PhDr. Jánešová rozdala proti
podpisu obálky s šesti volebními lístky a bylo zahájeno třetí kolo tajné volby.
Doc. Bílek řekl kandidátům, aby zvážili, zda nehlasování je cílem jejich rozhodování.
Předseda volební komise seznámil AS ČVUT s výsledky 3. kola voleb.
Výsledky třetího kola voleb:
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c.,
Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.,
Prof. Ing. František Vejražka, CSc.,
Prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc.,
DrSc., Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.

13 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
6 hlasů
3 hlasy
8 hlasů

4 neplatné hlasy
Do čtvrtého kola (druhého kola opakované volby) postoupili kandidáti Prof. Havlíček a Prof.
Zuna.
Doc. PhDr. Jánešová rozdala proti podpisu obálky s volebními lístky pro čtvrté kolo a bylo
zahájeno čtvrté kolo tajné volby.
Předseda volební komise seznámil AS ČVUT s výsledky 4. kola voleb.
Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.,
DrSc., Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D.Eng.h.c., FEng.

20 hlasů
5 hlasů

15 hlasů neplatných
V souladu s Volebním a jednacím řádem AS ČVUT nebyl zvolen žádný kandidát na rektora
ČVUT.

Doplnění programu
Na základě toho navrhl Doc. Bílek doplnit program zasedání o bod č. 3 Vypsání nových voleb
kandidáta na rektora.
Hlasování: 36- 0- 4
Usnesení: AS ČVUT po neúspěšné volbě kandidáta na rektora schválil doplnění programu
bodem 3 – Vyhlášení volby kandidáta na rektora ČVUT.
3. Vyhlášení časového harmonogramu volby kandidáta na rektora ČVUT v Praze
Doc. Bílek přednesl návrh časového harmonogramu voleb. Po diskusi o oddálení voleb dal o
návrhu hlasovat.
Hlasování: 26 – 7 - 6
Usnesení: AS ČVUT vyhlašuje volbu kandidáta na rektora s následujícím časovým
harmonogramem:
Vyhlášení volby kandidáta na rektora
Uzávěrka nominací kandidátů na rektora
Vystoupení kandidátů před akademickou obcí
Volba kandidáta na rektora

9.11.2005
2.12.2005
7.12.2005
14.12.2005

4. Schválení volební komise pro volbu kandidáta na rektora ČVUT
Doc. Bílek navrhl volební komisi: Mgr. Vopálka jako předseda, členové Doc. PhDr. Jánešová,
Doc. Vysoký, Ing. Drápal, .
Mgr. Vopálka navrhl doplnit komisi o člena pro mediální prezentaci.
Ing. Gerndt navrhl jako člena volební komise pro mediální prezentaci M. Bačovského.
O práci ve volební komisi pro oblast medií projevil zájem Ing. Granja.
Hlasování: 32 – 0 – 3
Usnesení: AS ČVUT schválil volební komisi pro volbu kandidáta na rektora ve složení:
Mgr. Dušan Vopálka, CSc. (předseda), Ing. Bohumil Drápal, Doc. PhDr. Mária Jánešová,
Doc. Ing. Petr Vysoký, členové pro medializaci volby Michal Bačovský a Ing. Carlos Granja,
Ph.D.
Radek Dobiáš navrhl, aby návrhy na nominaci byly předány předsedovi volební komise
v uzavřených obálkách s textem „Návrh kandidáta na rektora – NEOTVÍRAT“ a obálky byly
rozlepovány ve volební komisi hromadně.
Doc. Bílek poděkoval senátorům za účast ve volbách a pozval senátory na 13. řádné zasedání
AS ČVUT, které se bude konat 23. listopadu 2005 ve 13,30 hod. ve velké zasedací místnosti
R ČVUT.
Zapsal: Ing.Milada Koucká
Upravil a z audiozáznamu editoval:
předseda AS ČVUT
Doc. Ing. Jan Bílek, CSc.
předseda AS ČVUT

