Zápis z ustavující schůze SK RVŠ (stálé zasedání 2015-2017)
7. leden 2015, Praha (UK)
Delegáti a delegátky:
Tereza Kicková /AAVŠ/, Jakub Valenta /AVU/, Václava Sedlmajerová /ČVUT/, Hynek Roubík /ČZU/, Barbora
Stuhlová /JČU/, Martin Hrnčíř /LA/, Jan Záhora /MENDELU/, Filip Příhoda /MU/, Aneta Hašková /OU/, Lukáš
Miklas /PA/, Radim Řihák /SLU/, Roman Hloušek /ŠAVŠ/, Jana Kudrnová /UHK/, Michal Zima /UK/, Daniel
Thibaud /UNOB/, Marek Hodulík /UPOL/, Martin Papež /UTB/, Martina Mlčochová /VŠB-TUO/, Dominik Bečka
/VŠE/, František Moulis /VŠCHT/, Radim Kochaň /VŠKE/, Petra Zoková /VŠKV/, Olesya Krechun /VŠMVV/,
Jiří Logojda /VŠO/, Pavel Maxera /VUT/, Michal Volf /ZČU/
Náhradníci a náhradnice s hlasovacím právem:
Marek Janalík /VFU/, Aleš Černý /VŠH/
Náhradníci a náhradnice s hlasem poradním:
Vojtěch Kotek /AAVŠ/, Stanislav Jeřábek /ČVUT/, Denisa Madecká /OU/, Kateřina Mazánková /PAČR/, Eva
Hnátková /UTB/, Milan Oral /VŠB-TUO/, Michaela Listová /VŠE/, Michaela Fiedlerová /VUT/
Omluvení:
Petra Pavlová /UPCE/, Michael Vávra /UPCE/, Pavel Mačák /VŠLG/, Sandra Vítková /VŠPJ/, Eva
Komlossyová /UPOL/, Jakub Polách /UK/, Broněk Kolář /UNOB/, Jan Vácha /TUL/, Jan Hanus /UHK/, Jiří
Vrána /VŠCHT/, Michaela Tvrdoňová /MU/, Jakub Čermák /VŠPJ/
Hosté:
Ondřej Haška, Petr Olšák /ČVUT/, Ladislav Lazňovský /ČVUT/
Zahájení:
Bývalý předseda komory Daniel Thibaud přivítal všechny přítomné a poděkoval delegátům, že se dostavili na
zasedání. Následně požádal plénum o odsouhlasení programu jednání. Plénum odsouhlasilo předložený
program bez námitek jako usnesení č. 15-01-01 (rok-schůze-pořadové číslo), poměrem hlasů 24-0-0 (proproti-zdržel se).
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vzájemné představení delegátů
Volba předsedy SK RVŠ
Volba místopředsedů SK RVŠ
Ustanovení komisí
Volba předsedů komisí
Volba delegátů do předsednictva RVŠ
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1. Vzájemné představení delegátů
Před volbami jednotlivých členů předsednictva SK RVŠ vyzval Daniel Thibaud přítomné, aby se krátce
představili. Během představování dorazila Barbora Stuhlová.
2. Volba předsedy SK RVŠ
Na začátku volby byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 25-0-0 zvolena volební komise ve složení:
Radim Řihák
Lukáš Miklas
Daniel Thibaud
Marek Hodulík
Eva Hnátková
Komise si následně zvolila ze svého středu předsedu, jímž se stal Marek Hodulík. Ten seznámil plénum se
způsobem volby. Nejprve byli navrženi jednotliví kandidáti, kteří následně měli 3 minuty na představení sebe
a svého programu, následně mělo plénum 3 minuty na otázky ke kandidátovi. Po představení všech
kandidátů následovalo 10 minut, kdy mohlo plénum klást otázky všem kandidátům současně. Poté
následovala samotná volba.
Během seznamování se způsobem volby dorazil Jakub Valenta /AVU/.
Návrhy:
Jana Kudrnová navrhla Václavu Sedlmajerovou, ta kandidaturu přijala.
Radim Kochaň navrhl Dominika Bečku, ten kandidaturu nepřijal.
Michal Volf a Daniel Thibaud navrhli Filipa Příhodu, ten kandidaturu nepřijal.
Radim Řihák navrhl Anetu Haškovou, ta kandidaturu nepřijala.
Jedinou kandidátkou se tak stala Václava Sedlmajerová. Následovala prezentace a otázky z pléna.
Otázky:
František Moulis:

Jak si kandidátka představuje v prezentaci deklarovanou podporu aktivních
studentů?

V. Sedlmajerová:

Pokusem o změnu názoru společnosti, aby aktivita studentů nad rámec studia
nebyla vnímána jako mínus, ale aby podobně jako v zahraničí, byla vnímána
v očích veřejnosti jako přínos.

Daniel Thibaud:

Co si kandidátka představuje, že by mělo být náplní činnosti SK RVŠ a kam by ji
chtěla směřovat?

V. Sedlmajerová:

Ze začátku by chtěla zvýšit informovanost studentů o SK RVŠ. Pak by
předpokládala, že podněty k náplni činnosti SK RVŠ by vzcházeli od samotných
studentů vysokých škol. Co se týče směřování komory, je kandidátka spokojená
se současným stavem.
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Michaela Fiedlerová:

Oponuje jak propagaci, myslí si, že komora by měla zastupovat studenty spíš
směrem vzhůru k zákonodárným orgánům, tak podpoře aktivních studentů,
studium by měla být primární náplň života studenta. Vyjadřuje celkový nesouhlas
s programem kandidátky.

Dominik Bečka:

Delegát se ztotožnil s předchozím názorem. Jaký je postoj kandidátky k novele
vysokoškolského zákona?

V. Sedlmajerová:

Souhlasí s dlouhodobým záměrem SK RVŠ a postupovala by okolo novely v jeho
duchu.

Dominik Bečka:

Kdo bude tvořit texty reprezentující komoru navenek?

V. Sedlmajerová:

Předpokládá součinnost všech členů SK RVŠ.

Jan Záhora:

Při prezentaci kandidátka používala často množné číslo, existuje nějaká skupina
lidí, která by kandidátce pomáhala při tvorbě programu?

V. Sedlmajerová:

Program připravovala ve spolupráci s lidmi, kteří byli a jsou v kontaktu se SK
RVŠ a mají o ní povědomí.

Radim Řihák:

Jaké jsou kandidátčiny časové možnosti, kolik může věnovat času SK RVŠ?

V. Sedlmajerová:

Podle potřeby, předběžně počítá s 3-4 hodinami denně.

Michal Volf:

Co pokládá jako nejdůležitější věc pro své funkční období?

V. Sedlmajerová:

Posílení sounáležitosti SK RVŠ a zlepšení komunikace uvnitř SK RVŠ.

Daniel Thibaud:

Koho by kandidátka poslala do připomínkové komise k návrhu novely
vysokoškolského zákona MŠMT?

V. Sedlmajerová:

Zatím nemá kandidáta, v případě potřeby by tam šla sama.

Radim Kochaň :

Nemá kandidátka strach z přetíženosti?

V. Sedlmajerová:

Předpokládá rozložení povinností a spolupráci napříč SK RVŠ.

Filip Příhoda:

Jakým způsobem by delegátka vybrala tajemníka SK RVŠ?

V. Sedlmajerová:

Pomocí výběrového řízení.

Filip Příhoda:

Jak se kandidátka staví k otázce transparentnosti financování a jakým způsobem
by chtěla komoru financovat?

V. Sedlmajerová:

Je ochotna vést otevřené financování.

Filip Příhoda:

Jak vidí kandidátka zapojení SK RVŠ v zahraničních orgánech?

V. Sedlmajerová:

Chtěla by se zaměřit a podporovat výjezdy studentů do zahraničí.

Martin Papež:

Jak by chtěla kandidátka zapojit jednotlivé delegáty?

V. Sedlmajerová:

Velmi, nemyslí si, že by vše musel dělat jen předseda.

Martin Papež:

V jakém je kandidátka stádiu studia, co má za studijní úkoly a kolik jí zbývá času
na studiích?
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V. Sedlmajerová:

Kandidátka je studentkou 2. ročníku čtyřletého doktorského studia, ze studijních
povinností jí zbývá akorát sepsání disertace.

Radim Řihák:

Jaká je kandidátčina jazyková vybavenost?

V. Sedlmajerová:

Bez certifikátů, ale angličtina i němčina slovem i písmem.

Marek Hodulík:

Vyjádřil obavu, jak kandidátka bude s nulovou znalostí prostředí v Radě vysokých
škol (nikdy v RVŠ ani SK RVŠ nepůsobila) zvládat roli předsedy Studentské
komory. Následná otázka směřovala k tomu, jaké má kandidátka časové
možnosti, přesvědčovací schopnosti a zkušenosti v jednání s akademiky.

V. Sedlmajerová:

Během dosavadní kariéry prezidentky studentské unie ČVUT řešila zaopatření
kolejí a menz. Pravidelně docházela na akademické senáty ČVUT.

Daniel Thibaud:

Vyjádřil podporu kandidátce ve všem, pakliže bude zvolena.

Po ukončení diskuze, předseda volební komise vysvětlil způsob označování volebních lístků
+ souhlas s navrženou kandidátkou
- nesouhlas s navrženou kandidátkou
0 zdržel se hlasování
V prvním kole nebyl zvolen předseda SK RVŠ (8-6-13).
Předseda volební komise stanovil limit pěti minut pro odevzdání hlasovacích lístků pro následující volby.
Ve druhém kole nebyl zvolen předseda SK RVŠ (11-8-9).

3. Volba místopředsedů SK RVŠ
Komora se usnesla (26-0-2), že bude volit předsedy jednotlivě.
Marek Hodulík před volbou místopředsedů navrhl, aby komora volila přímo místopředsedu pro organizaci a
řízení a místopředsedu pro zahraniční záležitosti, místo volby místopředsedů bez jejich specifikace. Návrh byl
přijat (28-0-0).
Na začátku volby byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 28-0-0 zvolena volební komise ve složení:
Radim Řihák
Lukáš Miklas
Daniel Thibaud
Marek Hodulík
Eva Hnátková
Komise si následně zvolila ze svého středu předsedu, jímž se stal Marek Hodulík. Ten oznámil plénu, že
volba bude probíhat stejným způsobem jako volba předsedy.
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a. Volba místopředsedy pro organizaci a řízení
Návrhy:
Daniel Thibaud navrhl Jana Záhoru, ten kandidaturu přijal.
Filip Příhoda navrhl Michala Volfa, ten kandidaturu přijal.
Barbora Stuhlová navrhla Anetu Haškovou, ta kandidaturu nepřijala.
Otázky na Jana Záhoru:
Daniel Thibaud:

Potvrdil dobrou zkušenost s kandidátem na pozici místopředsedy. Co si Kandidát
myslí o zveřejňování informací ohledně financování SK RVŠ?

J. Záhora:

Z hlediska složitého systému financování, není možné mít neustále veřejné
aktuální informace o financování. Pro členy komory však považuje za vhodné mít
jednou za půl roku zveřejněné aktuální informace o financích komory.

Filip Příhoda:

Jakým způsobem chce delegát řídit SK RVŠ v období bez předsedy, jaké má
hlavní cíle?

J. Záhora:

Místopředseda má z organizačního řádu jasně dané povinnosti a neměl by být
primárně nositelem myšlenek na směřování komory. Hlavním cílem je zavést lepší
kulturu komunikace, začne tím, že sám bude stejně komunikovat s každým bez
rozdílu.

Otázky na Michala Volfa:
Filip Příhoda:

Jakým způsobem chce delegát řídit SK RVŠ v období bez předsedy, jaké má
hlavní cíle?

M. Volf:

Hlavním cílem je dotáhnout volbu předsedy SK RVŠ do zdárného konce.

Společné otázky:
Jana Kudrnová:

Jaký bude první krok kandidátů po případném zvolení?

Jan Záhora:

Převezme řízení schůze, pošle uvítací e-mail členům SK RVŠ a znovu prostuduje
novelu vysokoškolského zákona.

Michal Volf:

Bude připravovat volbu předsedy SK RVŠ a bude připravovat výjezdní zasedání.

Olesya Krechun:

Proč byl Jan Záhora v minulém stálém zasedání místopředsedou pro organizaci a
řízení jen dva měsíce?

Jan Záhora:

Protože nastoupil dva měsíce před koncem stálého zasedání 2012-2014.

Barbora Stuhlová:

Pochopila delegátka správně, že v případě zvolení předsedy, se kterým by si
Michal Volf nerozuměl, odstoupil by?

Michal Volf:

V případě, že by jej nový předseda nechtěl, odstoupil by.
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Dominik Bečka:

Souhlasí Michal Volf s tím, jak rozhodl v roce 2012 ministr Dobeš ohledně
akreditace plzeňských práv?

Michal Volf:

Jeho subjektivní názor je, že v souvislosti s děním okolo reformy vysokého školství
to nebyl ideální politický tah, ale za výsledné ponechání akreditace je rád.

Radim Řihák:

Respektoval by Michal Volf názor předsednictva, kdyby sám měl jiný názor?
Prosazoval by navenek názor předsednictva, jako tomu bylo například v Týdnu
neklidu?

Michal Volf:

Respektoval by názor předsednictva.

Daniel Thibaud:

Jakým způsobem by kandidáti chtěli ovlivňovat volbu předsedy SK RVŠ?

Michal Volf:

Komunikoval by s delegáty tak, aby se na dalším zasedání již zvolil předseda.

Jan Záhora:

Z pozice místopředsedy neexistují nástroje na ovlivnění volby. Jedinou možností je
komunikovat s delegáty. Zároveň vyjádřil lítost nad nevyužitím výzvy Daniela
Thibaud k deklaraci kandidatury před samotným ustavujícím zasedáním.

Po ukončení diskuze, předseda volební komise vysvětlil způsob označování volebních lístků
1 Jan Záhora
2 Michal Volf
0 zdržel se hlasování
V první kole byl místopředsedou pro organizaci a řízení zvolen Jan Záhora (Záhora 20, Volf 5, zdrželo se 2).
b. Volba místopředsedy pro zahraniční záležitosti
Návrhy:
Michal Volf, Daniel Thibaud, František Moulis a Lukáš Miklas navrhli Filipa Příhodu, ten s kandidaturou
souhlasil.
Otázky:
Pozn. V provozním zápise nebyli zaznamenáni jednotliví delegáti, kteří kladli dotazy, proto nejsou níže
uvedeni.
Jaké jsou kandidátovy časové dispozice?
F. Příhoda:

Věnoval by této pozici minimálně stejně svého času, jako to dělal na pozici
Koordinátora pro ESU. Časová náročnost této pozice lze skloubit s kandidátovým
studiem.

Jaká je kandidátova jazyková vybavenost?
F. Příhoda:

Bez jazykových certifikátů. Anglický jazyk ovládá na velmi dobré úrovni, dále má
pokročilou znalost francouzštiny, a základní znalost německého jazyka.
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Se kterými zeměmi zatím spolupracoval, potažmo pracovně navštívil?
F. Příhoda:

Kandidát vyjmenoval země, které za dobu působení v SK RVŠ navštívil, mezi nimi
např. Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Ázerbájdžán a Itálii.

Jakým způsobem je zajištěno na Masarykově univerzitě proplácení zahraničních cest?
F. Příhoda:

Celý proces je nastaven poněkud komplikovaně ze strany RVŠ, potažmo ARVŠ.
Problém s vyplácením stipendia na MU nikdy neměl, i když často docházelo k jeho
proplácení až v době výjezdu nebo až po jeho uskutečnění. Kandidát doufá ve
zjednodušení celého procesu.

Po ukončení diskuze, předseda volební komise vysvětlil způsob označování volebních lístků
+ souhlas s navrženou kandidátkou
- nesouhlas s navrženou kandidátkou
0 zdržel se hlasování
V prvním kole byl Filip Příhoda zvolen (23-0-4) místopředsedou SK RVŠ pro zahraniční záležitosti.

4. Ustanovení komisí
Jan Záhora představil bývalým předsednictvem navrhované komise a předpokládanou náplň jejich činnosti.
Následně požádal přítomné předsedy komisí v minulém stálém zasedání (Anetu Haškovou-KVS a Marka
Hodulíka-LK) o bližší představení toho, co jednotlivé komise dělaly a čím se zabývaly. Následně Jan Záhora
navrhl, že by na prvním zasedání nezřizoval jiné komise než komise navržené.
Hlasování o zřízení jednotlivých komisí :
Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ)

(27-0-1) komise byla zřízena

Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)

(28-0-0) komise byla zřízena

Komise pro postgraduální vzdělávání a tvůrčí činnost (KPVTČ)

(26-0-2) komise byla zřízena

5. Volba předsedů komisí
Na začátku voleb byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 26-0-2 zvolena volební komise ve složení:
Olesya Krechun
Daniel Thibaud
Stanislav Jeřábek
Jana Kudrnová
Jan Záhora
Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika | mail: skrvs@skrvs.cz | www.skrvs.cz | facebook.com/skrvs

Komise si následně zvolila ze svého středu předsedu, jímž se stal Daniel Thibaud. Ten oznámil plénu, že
volba bude probíhat stejným způsobem jako volby předsedy a místopředsedů.

a. Volba předsedy Komise pro sociální a ekonomické záležitosti (KSEZ)
Návrhy:
Filip Příhoda navrhl Michala Volfa, ten s kandidaturou souhlasil.
Daniel Thibaud navrhl Michala Zimu, ten s kandidaturou souhlasil.
Otázky:
Daniel Thibaud: Jaké mají kandidáti ekonomické vzdělání?
M. Volf:

Čistě právnické vzdělání.

M. Zima:

Americký kongres – marketing a podobně, mediální studia. Zastává funkce i s ekonomickou
problematikou.

Filip Příhoda:

V pátek 9. 1. 2015 dorazí do Prahy mezinárodní delegace mající zájem i o sociálně
ekonomickou problematiku studia v ČR. Jsou delegáti ochotni a schopni se zúčastnit
setkání s nimi?

M. Volf:

Ano.

M. Zima:

Ano.

Aneta Hašková: Jaké mají kandidáti sociální cítění?
M. Volf:

V pozice asistenta krajského zastupitele řešil otázku diskriminace ve školství a podobně.

M. Zima:

Spolupracuje se sociální komisí AS UK a v dohledné době se s nejvyšší pravděpodobností
stane i členem., pražském summitu a podobně. Tvořil background pro studenty v zahraničí.

Daniel Thibaud: Jaký je názor kandidátů na školné?
M. Zima:

Rozhodně by ho současně nezaváděl, české vysoké školství na něj není připraveno.

M. Volf:

Nemá na školné radikální názor. Bylo by se třeba zamyslet nad podporou nadaných
studentů. Stávající model vysokého školství je pro školné neudržitelný.

Radim Kochaň a Petra Zoková opustili jednání.
V prvním kole volby předsedy KSEZ byl zvolen Milan Zima (Zima 19, Volf 9).
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b. Volba předsedy Komise pro vysokoškolskou samosprávu (KVS)
Návrhy:
Jan Záhora a Daniel Thibaud navrhli Anetu Haškovou, ta s kandidaturou souhlasila.
Otázky:
Radim Řihák:

S kolika lidmi by se kandidátce nejlépe pracovalo?

A. Hašková:

Se sedmi.

V prvním kole volby předsedy KVS byla zvolena Aneta Hašková (24-0-0).

c. Volba předsedy Komise pro postgraduální vzdělávání a tvůrčí činnost (KPVTČ)
Návrhy:
Tereza Kicková a Eva Hnátková navrhli Martina Papeže, ten kandidaturu přijal.
Daniel Thibaud navrhl Františka Moulise, ten kandidaturu nepřijal.
Otázky:
Jan Záhora:

Co je pro kandidáta bližší, kvalita doktorandů nebo tvůrčí činnost?

M. Papež:

Tvůrčí činnost a přístup legislativy k ní.

Jan Záhora:

Předpokládaná činnost KPVTČ, bude složena hlavně ze dvou složek, akreditace a kvalita
vysokých škol a doktorští studenti. V které z daných oblastí se cítí kandidát silnější?

M. Papež:

V otázce kvality vysokých škol a doktorandů.

Daniel Thibaud: Jaké má kandidát zkušenosti se specifickým vysokoškolským výzkumem?
M. Papež:

Zkušenosti má, sám se ho na Univerzitě Tomáše Bati účastní.

Daniel Thibaud: Jaké má kandidát názory na návrh České konference rektorů na změny podmínek
specifického vysokoškolského výzkumu, konkrétně na zapojení i studentů magisterských
potažmo bakalářských oborů?
M. Papež:

Studenty bakalářských/magisterských považuji za přínos při zpracování dílčích úkolů – jejich
zapojení do specifického vysokoškolského výzkumu akceptuji pod vedením řešitele
/akademika/ výzkumného týmu.

Daniel Thibaud: Jaké jsou kandidátovy časové dispozice, kolik času je ochoten věnovat řízení komise?
M. Papež:

Jeden den v týdnu.

Radim Řihák:

Jak moc kandidát vnímá důležitost akreditace, má v tomto směru nějaké znalosti?
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M. Papež:

Problematikou akreditací je nezasažen, na UTB řešili akreditace, ale zákon nastudovaný
nemá.

V prvním kole volby předsedy KVTČP byl zvolen Martin Papež (16-3-6).
d. Volba předsedy Legislativní komise (LK)
Návrhy:
Radim Hloušek, Daniel Thibaud a Lukáš Miklas navrhli Marka Hodulíka, ten kandidaturu přijal.
Otázky:
Daniel Thibaud: Vyjádřil absolutní spokojenost s prací kandidáta v uplynulém období.
V prvním kole volby předsedy LK byl zvolen Marek Hodulík (19-0-5).

6. Volba 2 delegátů do předsednictva RVŠ
Na začátku voleb byla podle čl. 6 odst. 2 poměrem hlasů 22-0-2 zvolena volební komise ve složení:
Barbora Stuhlová
Jan Záhora
Stanislav Jeřábek
Eva Hnátková
Marek Janalík
Komise si následně zvolila ze svého středu předsedu, jímž se stal Stanislav Jeřábek. Ten oznámil plénu, že
volba bude probíhat obdobným způsobem jako volby předchozí.
Jan Záhora odstoupil z volební komise po zjištění, že ve volební komisi by neměl být funkcionář komory. V
diskuzi se vysvětlilo, že došlo k nedorozumění a nikdo si této skutečnosti nevšiml. Jelikož bylo ve volební
komisi více než 3 povinní členové a Jan Záhora po zjištění této věci ihned rezignoval na členství, bylo dle
právního výkladu předsedy legislativní komise Marka Hodulíka vše v pořádku a volba řádně pokračovala.
Delegátka Barbora Stuhlová odstoupila z důvodu dřívějšího odchodu z volební komise.
Návrhy:
Jan Záhora navrhl Daniela Thibaud, ten kandidaturu přijal.
Filip Příhoda navrhl Hynka Roubíka, ten kandidaturu přijal.
Lukáš Miklas navrhl Marka Hodulíka, ten kandidaturu přijal.
Lukáš Miklas navrhl Radima Řiháka, ten kandidaturu přijal.
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Otázky:
Jana Kudrnová: Jak to vypadá s plánovaným navýšením počtu členů SK RVŠ v předsednictvu RVŠ?
M. Hodulík:

Na minulém, posledním sněmu stálého zasedání 2012/14, se nepodařilo projednat a
schválit změnu statutu RVŠ. Navýšení tak může proběhnout NEJDŘÍVE až po druhém,
květnovém, sněmu RVŠ.

Aneta Hašková Stále se cítí být Marek Hodulík dostatečně studentem, aby byl v předsednictvu RVŠ za
komoru studentů?
M. Hodulík:

Po dobu svého působení v SK RVŠ bylv předsednictvu RVŠ a zde hájil zájmy studentů, cíti
se být tedy sounáležitý hlavně s potřebami studentů. Toto může doložit zejména změnou
statutu náhradníků SK RVŠ, kteří se stali členy RVŠ (dříve nebyli), podporou navyšování
rozpočtu SK RVŠ, přípravou a prosazováním věcného záměru o finanční podpoře studentů
v době kdy hrozilo zavedení školného, snahou zamezit nekonečnému placení poplatku za
překročení SDS i po úspěšném dokončení daného typu studia, což je obsaženo
v připravované novele zákona o vysokých školách a dalšími kroky které ve prospěch
studentů vykonal. Navíc byl přítomen ve sto procentech jednání Předsednictva RVŠ, tedy
k práci přistupoval odpovědně.

Na kandidáty Thibaud, Roubíka a Řiháka, nebyly vzneseny dotazy.
Po prvním kole volby nezískal ani jeden z kandidátů potřebných 15 hlasů (2 pětiny celkového počtu
zastoupených VŠ) (Thibaud 14, Řihák 9, Hodulík 8, Roubík 7) a nebyl zvolen žádný delegát. Všichni
kandidáti postoupili do kola druhého
Po prvním kole volby ztratilo zasedání usnášeníschopnost v důsledku malého množství přítomných a druhé
kolo volby se přesunulo na následující zasedání.
7. Konec jednání
Na konci jednání se Aneta Hašková dotázala, zda-li do dalšího zasedání (22. 1. 2015) budou zasedat
komise? Jan Záhora se zavázal rozeslat delegátům zvací e-mail do jednotlivých komisí a předpokládá, že
komise do dalšího zasedání zasednou.
Daniel Thibaud vznesl dotaz, kdo bude přítomen 8. 1. 2015 na předsednictvu RVŠ? Oba místopředsedové
(Záhora, Příhoda) se předsednictva plánovali účastnit.
Jan Záhora Ukončil zasedání.
Zapsal:

Jan Záhora, místopředseda pro organizaci a řízení

Za správnost:

Aneta Hašková, Předsedkyně KVS
Marek Hodulík, Předseda LK
Martin Papež, Předseda KPVTČ
Michal Zima, Předseda KSEZ
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