
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
dne 24. 11. 2003
Přítomni (bez titulů): Křišťan, Papoušek, Kaplánek, Podlaha, Krejčí, Hrubý, Švejda, Svoboda,
Duda, Hauer, Koutecký, Zrzavý, Kaštovský, Blažka, Jílek, Ehrlichová, Rubeš, Jukl, Král,
Bezecný, Sak, Liška, Papež, Holátová, Pavlík, Doskočil, Kozlová, Volný.

Zasedání zahájil předseda Křišťan v 17.05, konstatoval, že AS je usnášení schopný, od
17.10 h do konce zasedání bylo přítomno 18 členů z komory učitelů a 10 z komory studentů
(viz prezenční listina).

Požádal o vyjádření k zápisu z minulé schůze, žádné připomínky nebyly podány ani v
mezidobí mezi schůzemi, ani na počátku dnešní schůze a zápis byl tak schválen. 

Jako zapisovatel se přihlásil Blažka, předseda navrhnul oba místopředsedy (Kozlová a
Jukl) jako skrutátory, jak třetí skrutátor se přihlásil Král , tito ad hoc funkcionáři byli schváleni
hlasováním jednomyslně. 

1) Navržený program schůze byl schválen také jednomyslně. 

2) Předseda Křišťan dále konstatoval, že v mezidobí mezi schůzemi byly po předchozí
dohodě předloženy tři dokumenty k hlasování per rolam a uvedl, že AS JU ke dni 15.11. 2003
elektronickým hlasováním odsouhlasil vnitřní předpis HÚ JU "Podmínky pro přijetí ke
studiu ..........v akademickém roce 2004-2005". 
Hlasování per rolam se zúčastnilo 19 členů AS JU (10 učitelů a 9 studentů); všichni hlasovali
pro schválení. 

Naproti tomu nový Studijní  a zkušební řád JU (SZŘ) a Stipendijní řád JU (StŘ) byly na
žádost dvou členů AS staženy z elektronického hlasování a jsou proto dodatečně navrhovány
k zařazení do dnešního programu, v bodě „různé“; toto bylo schváleno hlasy 15 učitelů a 10
studentů, (tři hlasy se zdržely). Důvodem stažení z elektronického hlasování byla potřeba
podrobnějšího projednání některých navrhovaných změn. 

3) Předseda AS JU informoval o iniciativách vzešlých ze setkání předsedů
akademických senátů veřejných vysokých škol a vyzval členy AS JU k odpovědné úvaze o
podílu na nich v i rámci té části akademické obce JU kterou reprezentují. 

4) V bodě „různé“ při projednávání vnitřních předpisů JU, předseda AS JU a následně
rektor JU upozornil, že hlavním a nejvíce akutním důvodem k urychlenému projednání SZŘ a
StŘ je nutnost umožnit konání zkoušek na ústavech JU, které získaly akreditace a na nichž již
v tomto semestru probíhá studium. 

V následující poměrně obsáhlé diskusi se uvažovalo o několika možnostech úprav SZŘ
a StŘ. Posléze AS hlasoval o StŘ v     podobě předložené rektorem s     jedinou výjimkou: v     čl. 3,  
odst. 9 se škrtají slova „doktorských studijních programů“. 
Pro schválení takto upraveného stipendijního řádu hlasovalo 18 učitelů a 10 studentů , nikdo se
nezdržel, nikdo nebyl proti, schváleno jednomyslně. 
Dohodnuté úpravy textu SZŘ:  
 a) čl. 1., odst. 2: Na jednotlivých fakultách  a ústavech JU, které mají akreditovaný
studijní program  může podrobnosti stanovit studijní a zkušební řád fakulty nebo ústavu  (dále
jen fakulty) a opatření děkana fakulty nebo ředitele ústavu (dále jen děkana), které musí být v
souladu se studijním a zkušebním řádem.

b) čl. 22., odst. 1.: Pro první semestr studia bakalářského nebo magisterského studijního
programu (s výjimkou navazujících magisterských studijních programů) platí tato pravidla:….

d) čl. 28, odst. 1c: nezískal v kterýchkoliv čtyřech po sobě jdoucích semestrech celkem
alespoň 80 kreditů (přičemž čtyři semestry  se považují za po sobě jdoucí i v případě, že student
mezi nimi přerušil studium);

Pro tyto úpravy SZŘ ve znění předloženém rektorem hlasovalo 18 učitelů a 10 studentů,
nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti, schváleno jednomyslně. 



AS JU považuje schválené úpravy zejména ve SZŘ za nezbytné provizorium, členové AS
budou své návrhy dalších úprav zasílat legislativní komisi – kol. Bezecnému. 

4) V souladu s paragrafem 9 odst. 1 písm. h a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých
školách a dále v souladu s článkem 17 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu
Jihočeské univerzity senát přistoupil k volbě kandidáta na rektora JU.  
Předseda přečetl text § 9, odst. 1h a odst. 3. Zákona 111/98 v platném znění  a text odst. 17
Volebního a jednacího řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a konstatoval, že při
celkovém počtu 30 senátorů musí zvolený kandidát získat nejméně 16 hlasů. Uvedl dále, že
k navrženým kandidátům, kterými jsou doc. RNDr. Josef Berger, CSc. a prof. PhDr. Václav
Bůžek, CSc., nedošly ve stanovené lhůtě žádné připomínky a také na předsedův dotaz
nezazněly žádné připomínky z pléna AS. 

Skrutátoři proto rozdali připravené hlasovací lístky, byl demonstrován prázdný obsah
hlasovací urny a pak členové vhazovali upravené lístky do urny. Předseda vyzval k ukončení
vlastní volby a skrutátoři pak sečetli hlasy a ohlásili výsledek prvého kola volby:

rozdáno:   28    lístků,
do urny odevzdáno 28 lístků, z toho:
pro doc. Bergera    5 lístků,

 pro prof. Bůžka     14 lístků,
neplatný       1 lístek,

hlasování se zdrželo 8 senátorů. 

Předseda konstatoval,že kandidát na rektora nebyl v prvém kole volby zvolen a
v souhlasu s dříve odsouhlasenou procedurou vyhlásil pětiminutovou přestávku ke konzultacím.

Po přestávce Švejda požádal o kontrolu přítomných podle prezenční listiny a předseda ji
provedl. Na výzvu k rozpravě nikdo nereagoval a předseda dal proto pokyn k zahájení druhého
kola voleb: 

Skrutátoři rozdali připravené hlasovací lístky, byl demonstrován prázdný obsah
hlasovací urny a pak členové vhazovali upravené lístky do urny. Předseda vyzval k ukončení
vlastní volby, skrutátoři pak sečetli hlasy a ohlásili výsledek druhého kola volby:

rozdáno:   28    lístků,
do urny odevzdáno 28 lístků, z toho:
pro doc. Bergera    5 lístků,

 pro prof. Bůžka     19 lístků,
neplatný       1 lístek,

hlasování se zdrželi 3 senátoři. 
Na základě tohoto výsledku předseda Křišťan konstatoval, že kandidátem na rektora Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích pro funkční období 2004 – 2007 byl zvolen prof. PhDr.
Václav Bůžek,CSc. 

Příští schůze senátu bude svolána elektronickou poštou zřejmě až po Novém roce.
Předseda poděkoval členům AS za odpovědný přístup k volbě a popřál všem klidné svátky, pak
schůzi ukončil. 
Zapsal: Blažka 


