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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU   

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

KONANÉHO DNE 8. 12. 2011 
 
Přítomni (bez titulů): Bauer, Hrubý, Vondruška, Pícha, Volek, Papež, Petrách, Halamová, Veberová, 

Poslušná, Veselá, Štumbauer, Procházka, Petr, Heller, Günzel, Grubhoffer, 

Šmilauer, Dostálková, Študent, Vlašánková, Bláha, Kouřil, Velíšek, Havelka, Štěch, 

Veber, Křišťan, Křenková, Laibrt, Hudáčková, Šnorek, Kotrbová, Martínek, 

Vejsada, Kukačka, Čížková, Maršálek, Líbalová, Kutá Smatanová, Císař, Kaftan, 

Zayats, Marková. 

Omluveni:    Másílko 

Nepřítomni:  

Hosté: zástupci tisku 

 

Program: 
1. Informace o hlasování per rollam. 

2.  Volba kandidáta na rektora Jihočeské univerzity. 

 
Jako zapisovatel se nabídl senátor Kaftan (ÚFB), ověřovatelé zápisu: Veberová (FF) a Kouřil (FROV), 

skrutátoři: Vejsada (ZSF) a Bláha (FROV). 

 

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

pro – 43, proti – 0, zdržel - 1 

 

Úvodem předseda AS JU Bauer vznesl dotaz, zda by přítomnost veřejnosti (včetně novinářů), kteří nejsou 

členy akademické obce Jihočeské univerzity, nemohla zavdat příčinu k úvahám o možnosti zpochybnit 

volbu kandidáta na funkci rektora JU. Většina senátorek a senátorů se vyjádřila pro uzavřené jednání, což 

bylo potvrzeno hlasováním. V následné rozpravě se vyjádřil senátor Křišťan (TF), který namítl, že Volební 

a jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Článek 25, Informace 

akademické obci JU říká v odstavci 1, že „zasedání senátu jsou přístupná všem členům akademické obce 

JU“, ale vysokoškolský zákon říká, že jednání akademického senátu jsou veřejná. Senátor Štěch (TF) 

navrhl revidovat předchozí rozhodnutí, jež vedlo k vykázání novinářů mimo jednací síň, a pozvat je zpět. 

Zazněl návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS JU ve smyslu zmínky o otevřenosti jednání pro 

veřejnost tak, jako je tomu ve VŠ zákoně. Po námitce místopředsedy AS JU Vondrušky o tom, že jednání 

AS JU jsou otevřená, senátorka Křenková (TF) uvedla, že smysl vnitřního předpisu závisí na jeho právním 

výkladu a ne na výsledku hlasování AS JU o jeho interpretaci. Místopředseda AS JU Hrubý vyzval 

k setrvání na odsouhlaseném stanovisku. Uvedl, že je možné diskutovat o tom, zda je Volební a jednací 

řád AS JU zužující, ale zároveň navrhl se tím dále nezabývat, pakliže je to otázka výkladu zákona. Dle 

platného zákona o vysokých školách jsou zasedání senátu veřejná, a tedy přítomnost novinářů nemůže 

zpochybnit volbu kandidáta na funkci rektora. Závěr, že Volební a jednací řád AS JU není v rozporu 

s vysokoškolským zákonem, podpořil i předseda AS JU Bauer. Přítomnost veřejnosti považuje za možnou 

a nikoliv vyloučenou – na základě výkladu vysokoškolského zákona i Volebního a jednacího řádu AS JU. 

Oba dokumenty nemohou být v rozporu, jinak by náš vnitřní předpis neprošel kontrolou na Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

 

Dále předseda AS JU Bauer informoval o proběhnuvší emailové korespondenci týkající se návrhu 

věcného záměru zákona o vysokých školách vypracovaného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a o ustavení RVVI. Navrhl změnu programu jednání AS JU ve smyslu zařazení diskuse 
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k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách po bodě 1, ačkoliv si je vědom faktu, že bod nebyl 

v programu a materiály přicházely postupně a pozdě. 

 

 
Hlasování o změně v programu zasedání: 

pro – 39, proti – 1, zdržel - 3 

 

 
ad 1) Hlasování per rollam 

Předseda AS JU Bauer informoval o hlasování per rollam. 

Hlasování o delegování senátora Kouřila do Rady vysokých škol za FROV bylo zahájeno 29. 10. 2011 ve 

20:18 a ukončeno 1. 11. 2011 ve 20:40. Pro návrh se vyjádřilo celkem 28 senátorek a senátorů. 

 

Hlasování o doplnění volební komise o předsedu AS JU Bauera, který z funkce člena komise odstoupil po 

obdržení návrhu na kandidáta na funkci rektora a byl ochoten do komise opět vstoupit po odmítnutí 

kandidatury, bylo zahájeno 22. 11. 2011 v 13:34 a ukončeno 23. 11. 2011. Pro návrh se vyjádřilo celkem 

38 senátorek a senátorů. 

 

 

ad 2) Diskuse k věcnému záměru zákona o vysokých školách a jmenování RVVI 

Předseda AS JU Bauer otevřel diskusi ke stanovisku Akademického senátu Univerzity Karlovy a ostatních 

univerzit. Senátorka Křenková (TF) vyslovila pochybnost o své připravenosti na diskusi a navrhla 

zaúkolování legislativní komise. Předseda Bauer se domnívá, že aktivní by měli být i studenti, jelikož se 

jedná rovněž o ně (návrh zákona o vysokých školách). Senátor Grubhoffer (PřF) se přiklání k prvnímu, 

nejpropracovanějšímu prohlášení AS UK. Podle něj došlo k porušení práva vzhledem k tomu, jakým 

způsobem byla stará RVVI zrušena, či spíše nezrušena, a doufá, že předseda vlády Petr Nečas najde 

řešení.  

 Místopředseda AS JU Vondruška vznesl otázku, zda se připojit k podpoře znění stanoviska AS 

UK či vypracovat vlastní návrh, a závěrem navrhl připojit se k již vypracovanému prohlášení AS UK. 

Zároveň se tázal, komu bude stanovisko adresováno. Předseda AS JU Bauer odpověděl, že stanovisko 

bude zasláno na Radu vysokých škol a na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Senátor Křišťan 

(TF) apeloval na AS JU, aby jednal rychle, neboť se čeká reakce na tuto situaci. Navrhl přizvání Jiřího 

Nantla, ředitele odboru na MŠMT, a Zdeňka Bezecného, jenž je v Parlamentu ČR členem školského 

výboru. K tomuto návrhu se připojil předseda AS JU Bauer. Dále senátorky a senátoři diskutovali o 

možnostech úspěšného podání žaloby proti postupu při jmenování nové RVVI i proti znění věcného 

záměru zákona o vysokých školách. Zazněly argumenty, že bude nutná žaloba a je třeba se silně ohradit. 

Místopředseda AS JU Hrubý namítal, že ač je podání žaloby v současné době možné, právně není dosud 

důvod k podání takové žaloby, neboť je vše zatím v rovině politické. Pokud by ale zákon schválen byl 

v navržené podobě, navrhl by jít cestou ústavní stížnosti. Senátorka Halamová (FF) navrhla postupovat 

způsobem navrženým AS UK, který vyzývá k jednání předsedů AS všech univerzit. Předseda AS JU 

Bauer navrhl, aby se legislativní komise sešla ještě letos, informovala o svém stanovisku senátory a 

předložila návrh prohlášení AS JU k hlasování per rollam ještě letos. Na dalším zasedání by k diskusi 

pozval Jiřího Nantla a Zdeňka Bezecného, a požádal všechny přítomné k prostudování věcného záměru 

zákona o vysokých školách. Místopředseda AS JU Hrubý se dohodl s místopředsedou AS JU Vondruškou 

na tom, aby se návrhy na obsah stanoviska AS JU k věcnému záměru zákona o vysokých školách scházely 

u místopředsedy AS JU Vondrušky. V průběhu příštího týdne se sejde legislativní komise a projedná 

podle své domluvy text stanoviska, který pak předá předsedovi AS JU Bauerovi. Člen legislativní komise 

za PřF vyslovil souhlas. Předseda AS JU Bauer pak rozešle navržený text stanoviska všem členům AS JU 

a vyzve k hlasování per rollam. 

 

 



 3 

Hlasování o závěrech diskuse k věcnému záměru zákona o vysokých školách a jmenování RVVI 

pro - 44, proti – 0, zdržel – 0 

 

 
ad 3) Volba kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Předseda AS JU ve svém vstupním slově poděkoval všem, kdo přišli na prezentaci kandidátů, a také 

poděkoval zbývajícím dvěma členům volební komise, především místopředsedovi AS JU Vondruškovi, za 

odvedenou práci. 

Poté detailně popsal, jakým způsobem bude volba probíhat. Na dotaz, zda budou senátoři požadovat 

přestávku mezi jednotlivými koly voleb, odpověděl senátor Šmilauer (PřF), že pět minut bude stačit. 

 

Hlasování o postupu volby na funkci rektora JU: 

pro – 44, proti – 0, zdržel – 0 

 

 

1. kolo volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Odevzdáno 44 hlasovacích lístků. 

Vhozeno 44 hlasovacích lístků. 

Platných 44 hlasovacích lístků. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Grubhoffer – 18 hlasů 

Polívka – 17 hlasů 

Šoch – 9 hlasů 

 

 

2. kolo volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Odevzdáno 44 hlasovacích lístků. 

Vhozeno 44 hlasovacích lístků. 

Platných 44 hlasovacích lístků. 

Hlasování se zdrželi 2. 

 

Grubhoffer – 22 hlasů 

Polívka – 20 hlasů 

 

Pro návrh na delší přestávku mezi 2. a 3. kolem volby hlasovalo 11 senátorek a senátorů a návrh neprošel, 

jednání pokračovalo ihned 3. kolem volby. 

 

3. kolo volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Odevzdáno 44 hlasovacích lístků. 

Vhozeno 44 hlasovacích lístků. 

Platných 44 hlasovacích lístků. 

Hlasování se zdrželi 2. 

 

Grubhoffer – 22 hlasů 

Polívka – 20 hlasů 

 

Návrh harmonogramu nových voleb kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 

Předseda AS JU Bauer navrhl ihned vyhlásit nové volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. Dále navrhl harmonogram voleb: 
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Návrhy kandidátů do 15. 12. 2011 do 14:00 

Souhlas kandidátů s nominací do 22. 12. 2011 do 12:00 

Vznášení námitek proti nominovaným kandidátům do 4. 1. 2012 

Představení kandidátů 10. 1. 2012 ve 14:00 

Volba rektora 12. 1. 2012 

 

Hlasování o hodině počátku jednání AS JU dne 12. 1. 2012: 

14:00 

pro – 19, proti – 12, zdržel – 12 

 

15:00 

pro – 28, proti – 5, zdržel – 10 

 
Volba rektora proběhne 12. 1. 2012 v 15:00 

 

 

Předseda AS JU Bauer navrhl, aby 2. volba kandidáta na funkci rektora JU proběhla podle stejných 

pravidel jako volba dne 8. 12. 2011. 

 

Hlasování o podobě nové, 2. volby na funkci rektora JU: 

pro – 43, proti – 0, zdržel – 0 

 

 
Usnesení: 

1. AS JU v Českých Budějovicích vzal na vědomí výsledky hlasování per rollam o delegování senátora 

Kouřila do Rady vysokých škol za FROV a o doplnění volební komise o předsedu AS JU Bauera. 

2. AS JU v Českých Budějovicích schválil postup projednání svého stanoviska k věcnému záměru 

zákona o vysokých školách. 

3. AS JU v Českých Budějovicích nezvolil ve třech kolech kandidáta na funkci rektora JU. 

4. AS JU v Českých Budějovicích schválil harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora JU. 

 

 

 

 

 

 
Další zasedání AS JU bylo naplánováno na 12. 1. 2012, v 15:00. 

 

 

zapsal: D. Kaftan 
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