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Zápis 
z 20.mimořádného zasedání AS ČVUT 

konaného dne 6. března 2006 
ve velké zasedací místnosti R ČVUT 

  
Program zasedání : 
Volba předsednictva AS ČVUT   (3/4 senátorů) 

 
 

Přítomni : Doc. Ing. Karel Kabele, CSc. (F1), Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. (F1), Milan 
Koláčný (F1), Marie Těhlová (F1), Ing. Jiří Zápotocký (F2), Prof. Ing. Michael Valášek, 
Dr.Sc. (F2), Petr Gardian (F2), Jan Zárybnický (F2), Doc. Ing. Jan Bílek, CSc. (F3), Prof. Ing. 
Vladimír Haasz, CSc. (F3), Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (F3), Michal Bačovský (F3), 
Radek Dobiáš (F3), Jiří Král (F4), Václav Vrba (F4), Ing. Jaroslava Babánková (F5), Prof. 
Ing. arch. Ladislav Lábus (F5), David Beke (F5), Zuzana Tůmová (F5), Doc. PhDr. Mária 
Jánešová, CSc. (F6), Doc. Ing. Jaromír Sodomka, CSc. (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), Ing. Ivo Šimůnek, 
CSc. (KÚ), Ing. Tomáš Novotný (KÚ), Ing. Miroslav Vokáč (KÚ), Ing. Carlos Granja, PhD 
(ÚTEF). 
 
Omluveni z jednání : Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. (F1), Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc. (F4), 
Doc. Ing. Daniel Hanus, CSc. (F2), Ing. Josef Gerndt (F4), Ing. arch. Jan Paroubek (F5), doc. 
Dr. Ing. Miroslav Svítek (F6), Doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (MÚVS), 
 
 
 

Volba předsednictva AS ČVUT 
 
Na  začátku  zasedání  AS  ČVUT  přečetl  doc. Bílek dopis prorektorky A. Kohoutkové, které  
s nástupem do funkce prorektorky zanikl mandát v AS ČVUT : 
„Vážený pane předsedo, v souvislosti se zánikem mého mandátu v AS ČVUT Vás chci 
požádat, abyste tlumočil členům senátu moje rozloučení. Přeji všem členům mnoho úspěchů a 
uspokojení při jednáních v senátu a pevně věřím, že se budeme dále setkávat v pozitivní 
atmosféře při práci ve prospěch akademické obce.“ 
 
Poté doc. Bílek zahájil 20. mimořádné zasedání AS ČVUT a řekl, že je nejdříve nutno zvolit 
volební komisi. 
Do volební komise prof. Hlaváč navrhl doc. Sodomku, doc. Jánešová navrhla Ing. Granju a 
třetím kandidátem byl navržen David Beke. 
 
Hlasování: 28 – 0 – 2  
Volební komise ve složení doc. Sodomka,  Ing. Granja a David Beke byla většinou hlasů 
zvolena. 
 

Doc. Sodomka jako člen volební komise požádal senátory o návrhy kandidátů na předsedu AS 
ČVUT. 

Prof. Haasz a prof. Valášek navrhli doc. Bílka, Jiří Král navrhl doc. Konvalinku, oba navržení 
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kandidáti s kandidaturou souhlasili. 
 
Volební  komise  rozdala  31  volebních lístků, hlasování  proběhlo  tajnou  volbou. Vzhledem  
k tomu, že jsou navrženi 2 kandidáti, bude na kandidátce platit kladný hlas (+) jen u jednoho 
kandidáta, neplatný hlas je (+) u dvou kandidátů, nebo neoznačený volební lístek.  
 
Při prvním kole volby kandidáta na předsedu AS ČVUT získali: 
doc. Bílek    15 hlasů 
doc. Konvalinka  15 hlasů  
1 hlas neplatný 
Volbu předsedy AS ČVUT bylo nutno opakovat. 
 
Volební komise rozdala opět 31 volebních lístků a hlasování proběhlo tajnou volbou. 
 
Ve druhém kole volby kandidáta na předsedu AS ČVUT získal: 
doc. Bílek    14 hlasů 
doc. Konvalinka   17 hlasů 
Předsedou AS ČVUT byl zvolen doc. Konvalinka. 
 
Doc. Sodomka poblahopřál novému předsedovi AS ČVUT ke zvolení, předseda AS ČVUT 
doc. Konvalinka požádal volební komisi, aby pokračovala ve volbě místopředsedů AS ČVUT. 
 
Doc.Sodomka požádal senátory o návrhy kandidátů na místopředsedu AS ČVUT za 
akademické pracovníky. 
M. Bačovský navrhl Ing. Granju, prof. Haasz navrhl Mgr. Vymětalovou, oba návrh přijali. 
 
Pro volbu kandidáta na místopředsedu AS ČVUT za akademické pracovníky Ing. Granja jako 
navržený kandidát z volební komise odstoupil.  
 
Volební komise rozdala 32 volebních lístků, hlasování proběhlo tajnou volbou. 
 
V prvním kole volby kandidáta na místopředsedu AS ČVUT za akademické pracovníky 
získal: 
Ing. Granja    14 hlasů 
Mgr. Vymětalová   18 hlasů 
Místopředsedou AS ČVUT za akademické pracovníky byla zvolena Mgr. Vymětalová. 
 
Doc. Sodomka poblahopřál Mgr. Vymětalové ke zvolení a požádal senátory o návrhy 
kandidátů  na  místopředsedu  AS ČVUT za studenty. Ing. Granja se vrátil do volební komise. 
M. Bačovský navrhl Václava Vrbu, Ing. Drápal navrhl Jana Zárybnického, oba s kandidaturou 
souhlasili. 
 
Volební komise rozdala 31 volebních lístků, volba proběhla tajným hlasováním. 
 
V prvním kole volby kandidáta na místopředsedu AS ČVUT za studentskou část získal: 
Václav Vrba    11 hlasů  
Jan Zárybnický   16 hlasů 
4 neplatné hlasy  
Místopředsedou AS ČVUT za studenty byl zvolen Jan Zárybnický. 
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Doc. Sodomka poblahopřál Janu Zárybnickému ke zvolení a požádal senátory o návrhy na 
předsedu legislativní komise AS ČVUT za odstupujícího Mgr. Vopálku. 
Doc. Sodomka podal návrh na doc. Bílka, M.Bačovský navrhl Ing. Dobiáše., oba souhlasili. 
 
Volební komise rozdala 31 volebních lístků, volba proběhla tajným hlasováním. 
 
V prvním kole volby kandidáta na předsedu legislativní komise AS ČVUT získal: 
doc. Bílek    19 hlasů 
Ing. Dobiáš    12 hlasů 
Předsedou legislativní komise AS ČVUT byl zvolen doc. Bílek, který senátorům poděkoval 
za důvěru. 
 
Doc. Sodomka poblahopřál doc. Bílkovi ke zvolení a vyzval senátory k přednesení návrhů na 
předsedu komise pro SÚZ. Jan Zárybnický vzhledem ke svému zvolení místopředsedou AS se 
této funkce vzdal a zároveň navrhl na předsedu M. Lejskovou. 
 
Volební komise rozdala 31 volebních lístků, volba proběhla tajným hlasováním, M. Lejsková 
získala 30 hlasů, 1 hlas byl neplatný. Předsedou komise pro SÚZ byla zvolena M. Lejsková, 
doc. Sodomka jí ke zvolení blahopřál. 
 
Po ukončení voleb požádal doc Sodomka nově zvoleného předsedu AS ČVUT doc. 
Konvalinku o další vedení mimořádného zasedání. 
 
Předseda AS ČVUT poděkoval senátorům za důvěru a řekl, že doufá, že nové předsednictvo 
bude pracovat stejně dobře jako to minulé. 
 
Doc. Bílek navrhl, aby pro zachování kontinuity bylo zvolené předsednictvo ve funkcích až 
do konce volebního období AS, prof. Haasz a Ing. Zápotocký jeho návrh podpořili.  
 
M. Bačovský doporučil, aby předsednictvo zůstalo ve funkcích jen rok, jak je tomu dosud. 
 
Doc. Jánešová řekla, že je pro zachování kontinuity, ale také doporučuje volební období 
předsednictva jeden rok. 
 
Ing. Dobiáš navrhl změnit volební a jednací řád a zvolit předsedajícího, který by řídil zasedání 
AS ČVUT, prof. Haasz to nedoporučuje. Předseda AS řekl, že VJŘ AS umožňuje, aby 
zasedání řídil kromě předsedy také některý z místopředsedů. 
 
Doc. Kabele řekl, že AS má řešit problémy školy a ne se utápět ve svých vlastních 
problémech. 
 
J.Zárybnický doporučil hlasovat o funkčním období předsednictva, zdá se mu, že se AS utápí 
ve svých vnitřních bojích. 
 
Předseda AS ČVUT vyzval senátory k hlasování o návrhu doc. Bílka, aby zvolené 
předsednictvo bylo ve funkcích do konce volebního období AS ČVUT. 
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Hlasování: 13 – 15 – 3 
Tento návrh nebyl přijat a funkční období nově zvoleného předsednictva trvá rok od dnešního 
dne. 
 
Různé
 
Doc. Bílek informoval, že dne 21.3 v 16 hod.proběhne beseda s OECD, na kterou mají vyslat  
studenti svého zástupce hovořícího anglicky. 
 
Dále doc. Bílek řekl, že ho požádal prorektor Kuba o určení někoho, kdo se postará o webové 
stránky AS. Jiří Král sdělil, že se s prorektorem Kubou dohodne 
 
Předseda AS ČVUT doc. Konvalinka poděkoval senátorům za účast. 
 
21. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat 29.3.2006 ve 13.30 hod. Místo zasedání bude 
dodatečně oznámeno.  
 
 
 
Zapsala: Ing.Milada Koucká  
Upravil a editoval: 
předseda AS ČVUT 
                Doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 
                  předseda AS ČVUT 
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