
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích dne 21. června 2011  

 

 
Přítomní senátoři (bez titulů):  K. Pícha, T. Volek, R. Hrubý, V. Papež, F. Petrách, 

M. Bauer, M. Halamová, V. Veberová, B. Poslušná, M. Veselá, J. Štumbauer, M. Procházka, 

J. Petr, Š. Heller, M. Günzel, L. Grubhoffer, P. Šmilauer, I. Dostálková, J. Velíšek, 

J. Másílko, M. Havelka, F. Štěch, T. Veber, A. Křišťan, E. Křenková, L. Laibrt, 

A. Hudáčková, V. Šnorek, K. Kotrbová, L. Martínek, P. Vejsada, V. Kukačka, H. Čížková, 

M. Maršálek, J. Vondruška, K. Líbalová, P. Císař, D. Kaftan, L. Marková. 

 

Omluvení senátoři (bez titulů): V. Študent, A. Falkenauerová, M. Bláha, J. Kouřil, I. Kutá 

Smatanová, V. Zayats. 

 

Při zahájení zasedání Akademického senátu JU bylo přítomno 39 senátorů, senát byl proto 

usnášeníschopný. 

 

1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU    

 

Předsedkyně hlavní volební komise R. Matajsová přivítala členy Akademického senátu JU, 

kteří byli zvoleni ve volbách konaných na jednotlivých součástech JU ve dnech 24. a 25. 5. 

2011. Proti přípravě, postupu a výsledkům voleb nebyla ve stanovené době vznesena žádná 

stížnost, proto hlavní volební komise prohlásila volby za platné a dne 2. června 2011 byly 

vyhlášeny výsledky voleb na webových stránkách všech součástí JU. 

 

Přítomným senátorům byla předána osvědčení o jejich zvolení do AS JU pro funkční období 

2011-2014. 

 

V průběhu voleb hlavní volební komise i komise dílčí řešily záležitosti, které byly způsobeny 

výkladovými potížemi a rozdílnou interpretací některých ustanovení VJŘ AS JU jednotlivými 

součástmi JU. Proto hlavní volební komise navrhuje AS JU aktualizovat VJŘ AS JU zejména 

v těchto oblastech: 

- termín vyhlášení voleb nejpozději 30 dní před skončením funkčního období 

stávajícího senátu. Pokud by se tento nejpozdější termín dodržel, jsou ostatní lhůty 

volebního postupu velmi napjaté, doporučuje se tuto dobu prodloužit alespoň na 60 

dní a ostatní lhůty tomu přizpůsobit, 

- jedno volební místo pro každou součást je nedostačující, protože některé fakulty jsou 

umístěny v několika objektech v různých částech Českých Budějovic a FROF JU 

dokonce ve dvou různých městech. Proto je nutné umožnit součástem zřízení více 

volebních míst, aby byla zabezpečena možnost co největší účasti voličů na volbách, 

- je potřeba vyřešit působení akademických pracovníků a studentů na různých 

součástech JU. Současná praxe je velmi komplikovaná, 

- bylo by účelné zrušit limit 10 % odevzdaných hlasů pro náhradníky do senátu, tento 

limit nemá žádný smysl. 

 

Akademickým senátem JU byli schváleni: 

 

Skrutátoři zasedání: F. Štěch, P. Císař, A. Křišťan, 

Zapisovatel: dle abecedního pořadí součástí za EF JU -  T. Volek  

Ověřovatelé zápisu: E. Křenková, F. Štěch 



 

Dále byl schválen program jednání dle rozeslaného znění. 

 

2. Volba předsedy AS JU 

 

K volbě bylo přítomno 39 senátorů. 

 

Navrženými kandidáty na funkci předsedy AS JU byli: 

M. Bauer, L. Grubhoffer, R. Hrubý. Všichni kandidáti návrh přijali a představili se ostatním 

senátorům.  

 

V prvním kole volby získali: 

R. Hrubý 19 hlasů, M. Bauer 12 hlasů, L. Grubhoffer  7 hlasů, 1 hlas byl neplatný. 

Žádný z kandidátů nezískal potřebnou většinu – nadpoloviční počet hlasů všech zvolených 

senátorů, proto se přistoupilo k druhému kolu voleb, do kterého postoupili dva kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů  

 

V druhém kole volby získali: 

M. Bauer 19 hlasů, R. Hrubý 19 hlasů, 1 hlas byl neplatný. 

 

VJŘ AS JU neřeší v ustanoveních o volbě předsedy AS JU situaci, kdy může nastat rovnost 

hlasů obou kandidátů, proto skrutátoři dále postupovali de lege ferenda vyhlášením třetího 

kola voleb a senátor, který v předchozích kolech volby odevzdával prázdný volební lístek, byl 

vyzván, aby svůj postoj přehodnotil a rozhodl se pro některého z kandidátů. Nikdo z pléna AS 

JU nevznesl k tomuto postupu žádnou připomínku a bylo přistoupeno k třetímu kolu voleb. 

 

V třetím kole volby získali: 

M. Bauer 20 hlasů, R. Hrubý 19 hlasů, všechny odevzdané hlasy byly platné. 

 

Předsedou AS JU byl zvolen doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 

 

Zvolený předseda senátu se ujal své funkce. 

 

      

3.  Volba místopředsedů AS JU 

 

K volbě bylo přítomno 39 senátorů 
 

Navrženými kandidáty na funkci místopředsedu AS z řad pedagogů byli: 
 

L. Grubhoffer a R. Hrubý. Všichni kandidáti návrh přijali. 

V prvním kole volby získali: 

R. Hrubý 23 hlasů, L. Grubhoffer 14 hlasů, 2 hlasy byly neplatné. 
R. Hrubý byl zvolen místopředsedou AS JU v Českých Budějovicích za pedagogické pracovníky. 

 

 

Navrženými kandidáty na funkci místopředsedu AS z řad studentů byli: 
 

J. Vodruška, M. Günzel a E. Křenková. Návrh přijali pánové Vodruška a Günzel.  

V prvním kole volby získali:  
J. Vodruška 23 hlasů a M. Günzel 11 hlasů, 5 hlasů bylo neplatných. 



J. Vodruška byl zvolen místopředsedou AS JU v Českých Budějovicích za studenty. 

 

 

Rektorka JU následně blahopřála ke zvolení předsedovi a místopředsedům AS JU. 

 

 

4. Projednání návrhu na změnu Studijního a zkušebního řádu JU. 

 

JUDr. R. Matajsová předložila návrh na změnu studijního a zkušebního řádu, kdy bylo navrženo, aby 

Článek 30, odstavec 5 byl vypuštěn a veškeré náležitosti státní závěrečné zkoušky byly 

v kompetenci fakult podle Článku 30, odstavce 8 SZŘ s ohledem na specifika jednotlivých 

fakult a za předpokladu dodržení principu rovného přístupu ke vzdělání. 

 

Hrubý: navrhl přečíslování ostatních odstavců, aby byla zajištěna kontinuita 

Pícha: přednesl dotaz ohledně dalších oprav ve studijním a zkušebním řádu 

Matajsová: odpověděla, že další změny se připravují a budou v budoucnu předneseny senátu. 

 

Na konci debaty bylo senátem přijato usnesení, že Článek 30, odstavec 5 Studijního a 

zkušebního řádu Jihočeské univerzity se vypouští v celém svém znění a všechny další 

odstavce budou přečíslovány v článku 30. 

 

Hlasování o usnesení  

 

Pro: 36  Proti: 1  Zdržel se: 1 

 

Akademický senát JU schválil uvedené usnesení. 

 

 

5. Různé  

 

Odstupující předseda Studentské rady JU Jan Richtr představil novou předsedkyni Studentské 

rady JU Evu Křenkovou. 

 

 

 

Zápis vyhotovil: T. Volek  

 

Zápis ověřili:  E. Křenková, F. Štěch 

 

 

 

 

  

V Českých Budějovicích dne 28. 8. 2011 

 

 


