
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
dne 2. června 2005 

 

Přítomni (bez titulů): 
Komora akademických pracovníků: 
Beneš, Bezecný, Blažka, Doskočil, Dostálková, Havelka, Jiroušek, Kaplánek, Klapetek, 
Klufová, Kozlová, Král, Křišťan, Rolínek, Suchý, Štěpánková, Vitoň 
Komora studentů:  
Hamerník, Hrouzek, Janoušková, Jeřábek, Lučan, Novotný, Oubrechtová, Pech, Pizinger, 
Scholz, Valenta 
 
Hosté (bez titulů): 
Novotný (předseda hlavní volební komise) 
 

Úvod: 
Předseda hlavní volební komise, který podle volebního a jednacího řádu AS JU řídí první 
zasedání senátu až do zvolení nového předsedy,  přivítal zvolené senátorky a senátory a 
zahájil první zasedání senátu. Přítomné seznámil s programem zasedání.  

 

Program: 

1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU 

2. Předání ověření o zvolení členem/členkou AS JU 
3. Volba předsedy AS JU 

4. Volba místopředsedů AS JU 

5. Různé 

 
Jako zapisovatel byl schválen Král, jako skrutátoři Doskočil a Lučan.  
 

K programu: 
 
Ad 1/ Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU 
Předseda hlavní volební komise informoval přítomné senátorky a senátory o průběhu a 
výsledcích voleb. Konstatoval, že voleb se zúčastnilo 1789 voličů, tedy 20,15 %. Nikdo 
nevyužil práva podat k výsledkům voleb stížnost. Všechny písemné dokumenty související s 
volbami byly zapečetěny a předány v kanceláři rektora, kde je do nich také možné 
nahlédnout. Předseda hlavní volební komise poté poděkoval členům dílčích volebních komisí 
za jejich práci a komentoval výsledky na jednotlivých součástech. Následně představil 
zvolené senátorky a senátory a přečetl seznam náhradníků. 
 

Ad 2/ Předání ověření o zvolení členem/členkou AS JU 
Předseda hlavní volební komise předal přítomným senátorkám a senátorům osvědčení o jejich 
zvolení. 

 

Ad 3/ Volba předsedy AS JU 
Předseda hlavní volební komise zahájil volbu předsedy senátu. Přečetl dopis nepřítomného 
senátora Švejdy, který navrhl za předsedu senátora Křišťana. Stejný návrh přednesl senátor 
Doskočil. 
Senátor Křišťan kandidaturu přijal a představil se přítomným senátorkám a senátorům. 
Jiný návrh nebyl přednesen. Volba proběhla tajným hlasováním. 
 



 
Po krátké přestávce skrutátoři oznámili, že AS JU zvolil předsedou senátu Dr. Ing. Aloise 
Křišťana, Th.D. 
 

Výsledky volby: 
Počet odevzdaných hlasovacích lístků:  28 

Počet platných hlasovacích lístků:  28 

Počet hlasů pro zvolení senátora Křišťana: 27 

Počet hlasů proti zvolení senátora Křišťana: 1 
 

Předseda hlavní volební komise poblahopřál zvolenému předsedovi a předal mu řízení schůze 
senátu. Zároveň tlumočil žádost rektora JU o svolání zasedání AS JU na 28. června 2005 v 
16.00. 
Předseda Křišťan poděkoval předsedovi hlavní volební komise a ujal se řízení schůze senátu.  
 

Ad 4/ Volba místopředsedů senátu 
Předseda senátu zahájil volbu místopředsedy senátu z řad akademických pracovníků a vyzval 
k podávání návrhů. Senátorka Klufová navrhla senátora Suchého, senátor Hamerník senátorku 
Kozlovou, senátorka Kozlová senátora Doskočila a senátor Beneš senátora Bezecného. 
Bezecný a Kozlová kandidaturu odmítli, Doskočil a Suchý kandidaturu přijali. 
Senátoři Suchý a Doskočil se představili jako kandidáti na místopředsedu akademického 
senátu JU. 

V průběhu jednání odešel senátor Kaplánek, počet přítomných senátorek a senátorů byl tedy 
27. 

Namísto senátora Doskočila, který přijal kandidaturu na místopředsedu AS JU, byla 
skrutátorkou schválena senátorka Kozlová. 

Volba proběhla tajným hlasováním. 
 

Po krátké přestávce skrutátoři oznámili, že AS JU zvolil místopředsedou z řad akademických 
pracovníků Ing. Karla Suchého, Ph.D. 
 

Výsledky volby: 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků:  27 
Počet platných hlasovacích lístků:  26 

Počet neplatných hlasovacích lístků:  1 

Počet hlasů pro zvolení senátora Doskočila: 9 

Počet hlasů pro zvolení senátora Suchého: 16 
Zdrželo se:      1 

 

Místopředseda Suchý poděkoval za zvolení. 

 
Předseda senátu zahájil volbu místopředsedy senátu z řad studentů a vyzval k podávání 
návrhů. Studentská komora se sešla ke krátké poradě, senátor Hrouzek navrhl senátora 
Hamerníka, senátor Pizinger navrhl senátorku Oubrechtovou a senátor Novotný navrhl 

senátora Scholze. Všichni navržení kandidaturu přijali a představili se senátorkám a 
senátorům. 
Volba proběhla tajným hlasováním. 
Po krátké přestávce skrutátoři oznámili, že AS JU zvolil místopředsedkyní z řad studentů 
Marcelu Oubrechtovou. 
 



Výsledky volby: 
Počet odevzdaných hlasovacích lístků:  27 

Počet platných hlasovacích lístků:  27 

Počet hlasů pro zvolení senátora Hamerníka:   3 

Počet hlasů pro zvolení senátorky Oubrechtové: 16  
Počet hlasů pro zvolení senátora Scholze:   8 

Zdrželo se:        0 

 

 
 

Ad 5/ Různé 
Senát určil za ověřovatele zápisu senátora Blažku a senátorku Štěpánkovou. 
Předseda senátu požádal senátorky a senátory o důkladné seznámení se s příslušnými 
předpisy, zejména s platnou verzí Vysokoškolského zákona, interními předpisy JU, zejména 

Volebním a jednacím řádem AS JU.  
Další zasedání senátu budou zpravidla v úterý od 17.00 hodin. 
Ke komunikaci mezi členy senátu slouží společná e-mailová adresa: senat-ju@mail.jcu.cz  
 

Senátor Doskočil připomněl studentům, kteří končí v jednom studijním programu a hodlají 
pokračovat v navazujícím, na možnost požádat o dočasné zařazení na místo náhradníka. 
 
 

Zapsal: Pavel Král 

V Českých Budějovicích, dne 6. června 2005 
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