
1

                        Zápis ze zasedání AS JU ze dne 9. 11. 2010

Přítomni (bez titulů): předseda AS A. Křišťan, M. Bauer, P. Vojtová, P. Řehoř, V. Vojtko, V. Dvořák,

Š. Kroupová, I. Pavezová, T. Randák, J. Kouřil, M. Bláha, P. Houska, A. Kouba, R. Smíšek, M. Ryantová,

Z. Brdek, S. Suda, R. Jandová, R. Štěpánková, J. Riegert, I. Dostálková, J. Okrouhlík, V. Kasalický, P.

Hosnedl, M. Kaplánek, F. Štěch, E. Křenková, J. Sattran, O. Doskočil, K. Kotrbová, V. Šnorek, A.

Staníková, M. Maršálek, V. Kukačka, A. Vejčík, J. Vondruška, J. Královec, D. Kaftan, M. Babak, I. Kutá

Smatanová, V. Zayats, L. Marková.

Omluveni (bez titulů):  L. Hořáková, J. Královec.                                                                                                 

Neomluven (bez titulů):  M. Koukal.

Zápisem ze schůze byla podle pořadí zvolena FF, zástupkyně Petra Vojtová. Ověřovatelé zápisu byli 

navrženi předseda volební  komise  A. Křišťan, člen volební komise O. Doskočil a ze studentské 

komory I. Pavezová. Tento návrh byl přítomnými senátory schválen.

Senát byl v tomto složení usnášení schopný.

Předseda AS přivítal na zasedání senátu všechny přítomné hosty.

Požádal o doplnění a případné připomínky k zápisu z minulého zasedání AS.

Program:

Volba kandidáta na funkci rektora pro období 2011-2015.                                                                               

Nikdo nevznesl připomínky k tomuto bodu programu.

Před samotnou volbou byly podány návrhy jednotlivých senátorů na funkci skrutátorů. Členové

volební komise se dohodli na počtu 9 skrutátorů, za každou fakultu jeden zástupce. Navrženi byli za

PřF J. Okrouhlík, FROV M. Bláha, TF E. Křenková, ZsF K. Kotrbová, ZF A. Vejčík, PF J. Petr, EF V. Vojtko,

FF Z. Brdek, ÚFB I. Kutá Smatanová. Tito kandidáti byli schváleni hlasováním AS v počtu 42 hlasů.

Předseda AS a zároveň volební komise pro volby rektora A. Křišťan shrnul harmonogram voleb,

učinil krátký přehled o jednotlivých krocích volební komise. Dále přečetl rezignace kandidátů na

funkci rektora pro další volební období, před zahájením volby rezignovali prof. RNDr. Pavel Tlustý,

CSc., a prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Předseda A. Křišťan připomněl AS, že ke zvolení nového rektora stačí kandidátům získat počet 23

hlasů, dále připomněl, že AS jedná podle zákona č. 111/1998 sb. odd. A, dále se AS JU řídí při volbě

nového rektora volebním a jednacím řádem AS JU čl. 23, odd. 1-7. Předseda AS upozornil, že volba je

tajná. Vysvětlil úpravu zasedací místnosti, ubezpečil o vypnutí kamerového zařízení v místnosti. J.

Okrouhlík vznesl dotaz na možnost přestávky mezi 2. a 3. volebním kolem. Předseda AS jej ubezpečil

o této možnosti. Předseda AS objasnil, že na hlasovacích lístcích jsou uvedena všechna jména

kandidátů, kteří své navržení přijali. Upřesnil tedy platnost a neplatnost volby a vysvětlil postup

v příp. dalších volebních kolech. Volební schránka byla odpečetěna k nahlédnutí skrutátorům.
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Průběh volby:

1. Kolo: odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků

Výsledek hlasování:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., 20 hlasů

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., 19 hlasů

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., 3 hlasy

Přestávka 5 min. Návrh byl odhlasován nadpoloviční většinou přítomných senátorů.

Doba vymezené přestávky byla dodržena.

2. Kolo: odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků

Výsledek hlasování:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., 22 hlasů

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., 20 hlasů

Senátoři vznesli návrh na přestávku mezi 2. a 3. kolem volby.

Proběhla diskuze na dobu přestávky, doba byla prodloužena na 15 min.

Přestávka 15 min byla odhlasována nadpoloviční většinou přítomných senátorů.

3. Kolo: odevzdáno 42 platných hlasovacích lístků

Výsledek hlasování:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., 22 hlasů

prof. Ing. Magdalena Hrabánková, CSc., 20 hlasů

Po třetím kole volby nebyl zvolen žádný z kandidátů rektorem JU pro období 2011-2015.

Předseda AS proto vyhlásil novou volbu. Představil jeden z možných časových harmonogramů,

proběhla diskuze a návrhy na jiné termíny. Konečný harmonogram je tento: 9. 11. vyhlášení

nového kola voleb kandidátů na funkci rektora pro období 2011-2015. Do 18. 11. sběr návrhů na

kandidáty, 23. 11. vyjádření souhlasu kandidátů, 1. 12. představení kandidátů, 2. 12. volby

rektora JU pro období 2011-2015.

Návrh volebního harmonogramu hlasováno v opačném pořadí podaných návrhů, tj. původní

návrh 7. 12. 2010 vznesena připomínka z důvodu pořádání konference na součásti JU, EF.

Další návrh 6. 12. 2010 volba 12 ANO, 24 NE. Tímto výsledkem se stal platný návrh uskutečnění

volby 2. 12. 2010. Předseda AS dal prostor pro návrhy a připomínky pro volební komisi, možnost

změny složení volební komise, nikdo nevznesl žádný podnět ani připomínku ke stávající volební

komisi, zůstane proto stejná i pro další kolo voleb.

Senátoři posléze podávali připomínky k samotnému představování kandidátů. Proběhla diskuze

o dodržování vymezeného času pro představení jednotlivých prezentací. Někteří ze senátorů

požádali o vyhrazená místa k sezení na setkání Akademické obce v předních řadách. Předseda AS

přislíbil zařídit tento požadavek. Dalším námětem k diskuzi byl způsob podávání návrhů

kandidátů a osoba, která je bude schraňovat do zveřejnění. Ve volebním a jednacím řádu AS JU
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je uvedeno, že tou osobou má být předseda AS, takto se tedy senátoři shodli. Návrhy budou tedy

zasílány k rukám předsedy AS, běžnou nebo vnitřní poštou JU.

Připomínku vznesl V. Kasalický ke zveřejnění životopisů jednotlivých kandidátů na webových

stránkách JU. Předseda AS přislíbil povinnost zveřejnit materiály k osobní prezentaci jednotlivých

kandidátů. I. Dostálková se zeptala na následky opakovaného nezvolení rektora JU. Předseda AS

objasnil další kroky volební komise, vyjádření ke sdělovacím prostředkům, zaslání zprávy o

nezvolení rektora Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Přítomní senátoři se dále vyjádřili

k hodině pořádání setkání, byl vznesen návrh na setkání již v dopoledních hodinách, tento návrh

byl však většinou zamítnut, setkání Akademické obce proběhne opět ve 14 hodin.

Různé: nikdo nechtěl sdělit žádné informace do různé.

Předseda AS A. Křišťan ukončil zasedání.

Zápis vyhotovila: P. Vojtová (FF).                                                                                                     

Ověřovatelé: O. Doskočil, A. Křišťan, I.Pavezová.

V Českých Budějovicích 13. 11. 2010.

Zápis doplněn a opraven v Českých Budějovicích 1. 12. 2010.




