
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

DNE 17. 4. 2007  
 

 

Přítomni (bez titulů):  Alois Křišťan, Karel Suchý, Pavel Scholz, Pavel Blažka, Iva 

Dostálková, Radek Lučan, Jakub Martínek, Marcela Oubrechtová, 

Petr Havelka, Hana Štěpánková, Michal Kaplánek, Martin Klapetek, 

Kateřina Janoušková, Tomáš Veber, Ondřej Doskočil, Jiří Špička, 

Daniel Valenta, David Kaftan  

Hosté (bez titulů): Václav Bůžek, Martin Křížek, Magdalena Hrabánková,  Ladislav 

Rolínek, Růžena Matajsová, Vladimír Papoušek, Vlastimila 

Ptáčníková, Vladislav Kukačka 

 

Předseda senátu informoval, že k 2. 4. 2007 rezignovali z důvodu jmenování proděkany FF JU na 
členství v AS JU senátoři Bezecný a Jaklová. K dnešnímu dni má AS JU 17 članů z řad akademických 

pracovníků a 12 členů z řad studentů.  

Přítomno 11 akademických pracovníků a 7 studentů.  Senát je usnášeníschopný.  

 

zapisovatel: Ondřej Doskočil (ZSF), ověřovatelé zápisu: Radek Lučan (BF) a Michal Kaplánek (TF), 

skrutátoroři: Karel Suchý (ZF), Hana Štěpánková (PF). 

 

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

studenti: pro – 7, proti – 0, zdržel se- 0  

akademičtí pracovníci: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Program: 

1.  Volební a jednací řád AS EF JU. 

2. Volební a jednací řád AS ZF JU. 

3.  Volby do AS JU -  projednání hlavní volební komise, 

             - projednání dílčí volební komise pro mimofakultní akad. obec. 

4. Statut Evropského jazykového a vzdělávacího centra JU. 

5.  Studentská komora AS JU. 

6.  Informace z RVŠ. 

7. Různé. 

 

Předseda AS JU navrhl kvůli přítomnosti předkladatelů bodu 4. přesunout tento na 3. místo pořadu 

jednání.  

 

Hlasování o programu s navrženou změnou:  

studenti: pro – 7, proti – 0, zdržel - 0  

akademičtí pracovníci: pro – 11, proti – 0, zdržel – 0 

 

 

Ad1) Volební a jednací řád AS EF JU 

Návrh Volebního a jednacího řádu AS EF JU předložila a představila na základě § 103 prof. 

Hrabánková – pověřená řízením EF JU. Ujistila AS JU, že všechny vnitřní předpisy budou 

následně předloženy ke schválení zvolenému senátu EF JU.   

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

studenti:  pro – 7, proti – 0, zdržel se- 0   

akademičtí pracovníci:  pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

AS JU schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu EF JU.  

 



 

 

Ad2) Volební a jednací řád AS ZF JU  

Návrh volebního a jednacího řádu AS ZF JU předložil a představil prof. Křížek – pověřený řízením ZF 

JU.   

Připomínky: Senátor Doskočil vznesl dotaz, zda-li je správné, aby byl tento návrh projednáván, když 

ZF JU není novou fakultou a má platné vnitřní přepisy, podle nichž může být senát fakulty zvolen. 

Rektor odpověděl, že prof. Křížek je pověřený vedením ZF a v této situaci uvedené pravomoci má. Je 

proto namístě návrh projednávat.  

Nejvíce připomínek členů AS JU vzbudil čl. 5 navrhovaného předpisu, který stanoví že zástupce z řad 

akademických pracovníků volí akademičtí pracovníci a zástupce z řad studentů volí studenti.  

Kromě toho zazněly následující připomínky a návrhy změn: 

• doplnit v místech kde je citován zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách „v platném znění“ 

• v článku 2 doplnit slovo „tvoří“ do věty „Senát má 15 členů,  - 2/3 akademičtí pracovníci…..“ 

• článek 6 uvést do souladu s odděleným hlasováním při volbách a doplnit větu „V případě 

rovnosti hlasů rozhodne losování.“ Dále upravit limit počtu hlasů pro tvorbu seznamu 
náhradníků. 

• Za článek 6 vložit nový článek, řešící problematiku doplňovacích voleb 

• v původním článku 7 zaměnit předsedu odstupujícího senátu, který řídí první zasedání nově 

zvoleného AS  předsedou volební komise 

• v článku 8 specifikovat dobu neúčasti člena senátu na zasedáních, za kterou může nastoupit 

náhradník 

• v článku 9 nahradit znění „Na návrh některého člena senátu“, zněním „Na návrh kteréhokoliv 

člena senátu“ 

Senátor Veber navrhl kvůli množství pozměňovacích návrhů a hrozící ztrátě přehlednosti odložit 

projednávání navrhovaného vnitřního předpisu na příští schůzi AS JU. 

  

Hlasování o odložení projednávání Volebního a jednacího řádu AS ZF JU na příští schůzi AS 

JU: 

studenti:  pro – 5, proti – 2, zdržel se- 0   

akademičtí pracovníci: pro – 6, proti – 4, zdržel se– 1 

Projednávání návrhu Volebního a jednacího řádu AS ZF JU na příští schůzi AS JU se odkládá na 

příští schůzi AS JU.  

 

 

Ad 4) Statut Evropského jazykového a vzdělávacího centra JU. 

Návrh statutu Evropského jazykového a vzdělávacího centra JU představila dr. Ptáčníková – 

ředitelka JC JU a prof. Papoušek – prorektor pro zahraniční vztahy.  

Vysvětlili genezi stávajícího Jazykového centra JU a Evropského informačního centra a odůvodnili 

senátu návrh na jejich sloučení po názvem Evropské jazykové a informační centrum.  

Připomínky: Ze strany členů AS JU vzešla řada připomínek k formální i obsahové stránce 

předkládaného dokumentu, včetně připomínek k názvu a struktuře vznikajícího subjektu.  

Vzhledem k závažnosti připomínek stáhl rektor JU prof. Bůžek návrh z pořadu jednání s tím, že bude 

přepracován a předložen AS JU na příštím zasedání.  

 

 

Ad 3) Volby do AS JU - projednání hlavní volební komise, 

              - projednání dílčí volební komise pro mimofakultní akad. obec. 

 

Předseda senátu předložil AS JU na základě čl. 5 odst. 2 a odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS JU 

návrhy na složení hlavní volební komise a dílčí volební komise pro mimofakultní akademickou obec a 

pro součásti, které tč. nemají fakultní akademické senáty v tomto složení:  

 

Hlavní volební komise:  

1. Mgr. Zdeněk BEZECNÝ, Ph.D.  (předseda, FF JU) 

2. doc. Ing. Jan KOUŘIL, Ph.D. (místopředseda, VÚRH JU) 



3. Mgr. Aleš NOVOTNÝ (člen, ZSF JU) 

4. Mgr. Michal NOVOTNÝ (člen, TF JU) 

5. doc. Ing. Jiří DIVIŠ, CSc. (člen, ZF JU) 

6. PhDr. Olga JÍLKOVÁ (členka, PF JU) 

7. Mgr. Stanislav MIHULKA (člen, BF JU) 

8. Roman BISKUP (člen, EF JU) 

 

Dílčí volební komise pro EF JU:  

1. RNDr. Blažena GEHINOVÁ  (předsedkyně)   

2. Ing. Tomáš VOLEK, Ph.D. (místopředseda) 

3. Ing. Lada KOŘÍNKOVÁ  (členka) 

4. Michal HOUDA (člen) 

 

Dílčí volební komise pro ZF JU:  

1. doc. Ing. Jiří DIVIŠ, CSc. (předseda) 

2. doc. Ing. Miroslav MARŠÁLEK, CSc. (místopředseda) 

3. Ing. František LÁD, CSc. (člen) 

4. Jiří KOSTROUN (člen) 

 

Dílčí volební komise pro mimofakultní akademickou obec:  

1. Ing. Ladislav CSÉFALVAY (předseda, ÚFB JU ) 

2. Ing. Jana MÁCHOVÁ (místopředsedkyně, VÚRH JU) 

3. Ing. Radek TESAŘ (člen, ÚFB JU) 

4. Ing. Hana KROUPOVÁ (členka, VÚRH JU) 

   

K navrhovanému složení volebních komisí nevzešly ze strany členů AS JU žádné připomínky.  

Hlasování:  

studenti:  pro – 7, proti – 0, zdržel se- 0   

akademičtí pracovníci*: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0  

(jeden člen AS JU z řad akademických pracovníků opustil jednání senátu před projednáváním tohoto 

bodu)  

AS JU schválil složení Hlavní volební komise a dílčích volebních komisí pro mimofakultní 

akademickou obec a pro EF JU a ZF JU v navrhované znění.  

  

 

Ad 5) Studentská komora AS JU.  

Ze strany studentské komory nebyly žádné aktuální informace.  

 

 

Ad 6) Informace z RVŠ. 

Ze strany zástupců v RVŠ nebyly žádné aktuální informace.  

 
 

Ad 7) Různé.  

Místopředseda Scholz informoval AS JU, že pracovní komise pro záležitosti CIT JU doposud 

neobdržela materiály přislíbené ředitelem Milotou na schůzce dne 20. 2. 2007.  

 

 

Příští zasedání senátu bylo předběžně stanoveno na 15. .5. 2007 

 

 

 

         Zapsal: O. Doskočil  


	Program:

