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VOLBA REKTORA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PRO OBDOBÍ 

2016 - 2020 

 

Schůzi AS JU zahájil předseda senátu rekapitulací předcházejících událostí. Volba byla 

vyhlášena na posledním zasedání senátu 20. října, 23. listopadu proběhly doplňovací volby 

do AS na zemědělské fakultě, takže senát měl k 8. prosinci 40 členů. Jako zapisovatel byl 

pro tuto schůzi určen dr. Nagy, ověřovateli dr. Doskočil a dr. Štěch, skrutátory dr. Doskočil 

a bc. Heller. Toto rozdělení bylo schváleno hlasováním senátu, kdy se 39 vyslovilo pro, 

jeden se zdržel. Program schůze, tedy volba rektora, byl schválen všemi hlasy.  

 Předseda senátu shrnul kroky, které vedly k volbě rektora, od vyhlášení volby 20. 

října, přes podávání návrhů k 6. listopadu až po vyjádření souhlasu kandidátů 13. listopadu. 

O úřad rektora se rozhodli ucházet dva kandidáti, prof. Grubhoffer a prof Šoch. Dále 

zdůraznil, že volba je tajná a vítěz musí získat nadpoloviční většinu, tedy minimálně 21 

hlasů. Pro úpravu hlasovacích lístků byly v jedné části zasedací místnosti připraveny 

plenty, přeložené lístky poté kandidáti vhazovaly do urny umístěné na stole před volební 

komisí. Volební komise volby dohlížela a její členové vždy odcházeli hlasovat jako poslední, 

ovšem tak, aby v každém okamžiku byl někdo u urny přítomen. Na žádost senátora Ondra 

bylo demonstrováno, že urna je před začátkem hlasování prázdná. Po odhlasování všech 

senátorek a senátorů byli dotyční vyzváni, aby opustili místnost. Urnou bylo zatřepáno a 

posléze byla otevřena. Celkem proběhla tři kola, přičemž první proběhlo ve 14.22, volba 

byla ukončena v 15.08. V každém kole bylo přijato 40 hlasovacích lístků s tímto výsledkem:  

 

1. kolo  

neplatný: 1  

platných: 39  

prof. Grubhoffer: 17 hlasů  

prof. Šoch: 13 hlasů  

prázdných lístků: 9  

 

2. kolo  

platných: 40  

prof. Grubhoffer: 20  

prof. Šoch: 13  

prázdných lístků: 7 



 

 

 

Po druhém kole byla vyhlášena rozprava, nikdo se nepřihlásil. Předseda senátu připomněl, 

že pokud nezíská nikdo většinu, bude rektor nezvolen.  

 

3. kolo  

platných: 40  

prof. Grubhoffer: 20  

prof. Šoch: 14  

prázdných lístků: 6  

 

Po tomto hlasování prohlásil předseda senátu, že rektor nebyl zvolen a vyhlásil novou volbu 

rektora s tímto harmonogramem:  

8. 12. vyhlášení volby 

14.12 podávání návrhů  

20.12. zveřejnění kandidátů  

28.12 možnost pro podávání námitek  

4.1. představení kandidátů  

12.1. druhá volba  

 

Tento harmonogram byl přijat hlasováním. Pro se vyslovilo všech 40 přítomných senátorek 

a senátorů.  

 

 

 

 

        Zapsal: Ladislav Nagy 


