
Zápis ze zasedání Akademického senátu JU ze dne  4. 11. 2003 
 
 

Přítomni (bez titulů): Křišťan, Kozlová, Jukl, Blažka, Kaštovský, Zrzavý, Koutecký, Hauer, 
Papoušek, Liška, Kaplánek, Ehrlichová, Svoboda, Jílek, Doskočil, Havlíček, Podlaha, Hrubý, 
Holátová, Papež, Bezecný, Král, Sak, Rubeš. 
 
Nepřítomní (bez titulů): Krejčí, Švejda, Pavlík, Duda, Volný, Filistein. 
. 

 
Hosté: rektor JU prof. Střeleček,  
Pověření skrutátoři (bez titulů): Jukl 
 
 
Předseda AS JU zahájil schůzi a na základě prezenční listiny konstatoval, že senát je schopen 
usnášení. 
 
1. Schválení programu zasedání 
     AS JU jednomyslně schválil  program zasedání 

 
2. Schválení „Rigorózního  řádu  Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích“ . 
 
 Proběhla diskuse s připomínkami a  pozměňovacími návrhy k textu nadpisu materiálu : „Příloha 

Studijního a zkušebního řádu JU platná pouze pro PF JU“. Byly podány 3 pozměňovací návrhy. 
AS JU jednomyslně schválil  pozměňovací návrh textu:  „Příloha Studijního a zkušebního řádu JU 
platná pouze pro PF JU“.  Nový text : „Příloha Studijního a zkušebního řádu  PF JU“. 
 Proběhla diskuse s připomínkami ke kompetencím  schvalování  vnitřního předpisu PF „Rigorózní  

řád  Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“  akademickým senátem 
JU.   

AS JU jednomyslně schválil vnitřní předpis PF:  „Rigorózní řád Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích“.  
 
3. Schválení „Organizačního řádu  Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích“ . 

 
AS JU jednomyslně schválil  vnitřní předpis PF  „Organizačního řádu  Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“ . 
 
4. Vyhlášení kandidátů na funkci rektora 
Předseda senátu seznámil přítomné s dosavadním průběhem voleb. 
Z 27 návrhů od členů akademické obce vzešlo 13 jmen navržených na kandidáty pro funkci rektora JU 
v Českých Budějovicích. 
Navrhovaní kandidáti (bez titulů) : 
M. Papáček PF JU; J. Zrzavý BF JU; V. Bůžek HÚ JU; V. Papoušek PF JU; P. Pech PF JU; 
D. Bednářová ZF JU; P. Tlustý PF JU; V. Wurm ZsF JU, G. Švejda PF JU; V. Řehout ZF JU; 
P. Záškodný ZsF JU; F. Sehnal AV CR; J.Berger ZsF JU.  
 
Předseda AS seznámil přítomné s vyjádřením navržených ke kandidatuře, tak jak je sdělili volební 
komsi: s přijetím kandidatury vyjádřili souhlas: J.Berger ZsF JU, V. Bůžek HU JU. 
Ostatní navržení kandidaturu odmítli. 
Prof. Řehout dále rozšířil tento nesouhlas o písemné vyjádření, které bylo předsedou AS JU přečteno. 
 
Předseda senátu vyhlásil kandidáty na funkci rektora: J.Berger ZsF JU, V. Bůžek HÚ JU. 



AS JU jednomyslně schválil vyhlášené kandidáty na funkci rektora. 
 
5. Vyhlášení kandidátů na funkci rektora pro akademickou obec 

 
Předseda AS JU podal návrh textu  „NAVRŽENÍ KANDIDÁTI“  
 
Pozměňovací návrh :  
 Ve větě  „Akademický senát JU zve členy akademické obce a pracovníky Jihočeské univerzity na své 
zasedání dne 18.11.2003   v XX hod. do auly JU…. “  vypustit text  „ na své zasedání“. 
AS JU jednomyslně schválil text : „Akademický senát JU zve členy akademické obce a pracovníky 
Jihočeské univerzity dne 18.11.2003 v XX hod. do auly JU….“     
AS JU schválil stanovení času pro představení  kandidátů na 17,00 hod.  
 
6. Schválení  návrhu o postupu  a hlasování AS JU při volbě rektora  
 
Předseda AS JU podal návrh na volební proceduru postupu a hlasování AS JU při volbě rektora: 
Nebude-li kandidát zvolen v prvním kole, po možnosti rozpravy uspořádat na stejném zasedání 2. 
případně třetí kolo. V případě neúspěchu svolat na konec téhož týdne další zasedání senátu se stejným 
programem. V případě nezvolení kandidáta vyhlásit možnost podávání nových návrhů 
s minimalizovanými lhůtami (podání, vyhlášení, připomínkování) 
AS JU jednomyslně schválil návrh na volební proceduru postupu a hlasování AS JU při volbě 
rektora. 
 

7. Různé 
  
 Předseda AS JU seznámil senát s výzvou předsedy AS Univerzity Palackého v Olomouci k setkání 

předsedů senátů na půdě UK Praha.  
 Studentská komora zve zástupce Akademických senátů univerzit na setkání k výročí 17. listopadu 

v Praze.  
 Žádost Ing.Holoubka o schválení Akademickým senátem JU do funkce delegáta studentské 

komory RVŠ. 
Senát potvrzuje delegování Ing.Holoubka v původním mandátu náhradníka; Ing. Holoubek byl po 
rezignaci delegáta vyzván v květnu k zastupování JU v SK RVŠ tak, jak to statut RVŠ 
předpokládá; vzhledem k absenci jeho reakce a vzhledem k urgenci z SK RVŠ byl na minulém 
zasedání řádný delegát zvolen. 
Vysvětlení Ing.Holoubkovi podá senátor Jukl. 

 
8. Schvalování vnitřních předpisů HU JU 
 
Pan rektor informoval AS JU o připravovaném předložení vnitřních předpisů HÚ JU a požádal o jejich 
urychlené projednání a schválení. 
 
AS JU jednomyslně schválil návrh,  že materiály budou rozeslány všem členů AS JU předsedou AS 
JU e-mailovou poštou a budou schvalovány v elektronickém hlasování. 
V případě námitek nebo žádosti některého člena o další diskusi k nim, by jejich projednání a 
schvalování bylo zařazeno předsedou AS JU na další řádné zasedání AS JU.  
 
 
 
Datum příštího zasedání AS JU bylo stanoveno na 24.11. 2003  17.00 hod 
 
 
Zapsala : Darja Holátová 
 
V Českých Budějovicích 4.11.2003 
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