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Zápis ze zasedání AS JU 

konaného dne 10. prosince 2019 ve 14.00 hod. 

 

Celkový počet členů AS JU v Č. Budějovicích: 40  

Z toho přítomno (bez titulů) 37 členů: Bárta Jan, Buřič Tomáš, Doktor Ondřej, Dolák František, Dvořák 

Martin, Dvořák Petr, Fiala Jan, Gela David, Hrdlička Josef, Hric Matyáš, Hronková Marie, Hrubý 

Rudolf, Hudáčková Andrea, Chvojka Ondřej, Kilbergr Pavel, Klapetek Martin, Kočerová Martina, 

Kuneš Radim, Ložek Filip, Mareš Lukáš, Marešová Anna, Neugebauer Jan, Novotná Martina, Ondr 

Pavel, Pecha Oldřich, Polanová Alena, Randák Tomáš, Jajtner Tomáš, Šmilauer Petr, Vaclík Jan, Veber 

Tomáš, Vohnout Rudolf, Voráček Marek, Zábranský Luboš, Zusková Eliška, Žlábková Iva  

Nepřítomni:  

Omluveni: Berková Simona, Jabůrek Roman, Vítečková Miluše 

Hosté (bez titulů):  

Předsedkyně AS JU Iva Žlábková konstatovala usnášeníschopnost dle prezenční listiny (14:00). AS JU 

nejprve schválil zapisovatele (Petr Dvořák PF), ověřovatele zápisu (Marie Hronková za PřF a Martin 

Klapetek za TF) a skrutátory (Jan Neugebauer, Marek Voráček).  

 Hlasování:   

Pro  35 proti 0  zdrželo se 2  

 

Navržený program jednání:  

1. Organizační záležitosti AS JU  

2. Volba kandidáta na funkci rektora 

3. Různé  

Následovalo hlasování o navrženém programu. Žádný senátor neměl pozměňovací návrh.  

 Hlasování:   

Pro   37 proti 0  zdrželo se 0  

  

 

1. Organizační záležitosti AS JU 

Senát byl doplněn o nového člena za FROV studenta Oldřicha Pechu, který byl zvolen v doplňovacích 

volbách, které se konaly na FROV 28. a 29. listopadu 2019 a který obdržel osvědčení o mandátu senátora 

z rukou předsedkyně AS JU Ivy Žlábkové. AS JU má 40 členů. 

 

2. Volba kandidáta na funkci rektora 

 

Předsedkyně AS JU shrnula dosavadní průběh volby kandidáta na funkci rektora. Harmonogram volby 

byl schválen na zasedání AS JU 15. října 2019. Volba byla vyhlášena 16. října. Návrhy kandidátů byly 
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podávány do 31. října. Navržený kandidát, jeho životopis a vize byly zveřejněny 6. listopadu, do 

12. listopadu neobdržel senát žádné připomínky k navrženému kandidátovi. Dne 12. listopadu proběhlo 

představení kandidáta členům AS JU přes Skype – z důvodu nepřítomnosti kandidáta v ČR. 

Shromáždění akademické obce, na kterém se kandidát členům akademické obce představil, se konalo 

26. listopadu. 

Volební komise ve složení předsedkyně AS JU, místopředsedové a koordinátor legislativní komise 

obdržela od třech navržených kandidátů spolu s jejich nesouhlasem vyjádření o nedostatku času na 

vypracování vizí a nesouhlasu s představováním kandidátů AS JU. Předsedkyně tato vyjádření předala 

členům AS JU elektronicky.  

Pro volbu kandidáta na funkci rektora bude zapisovatelem protokolu Mgr. Kilbergr, jeho ověřovateli 

dr. Hrubý a dr. Žlábková a skrutátory dr. Žlábková a dr. Dolák. 

Dále předsedkyně AS JU seznámila členy senátu s průběhem hlasování: Hlasování o kandidátovi je 

tajné. Pro úpravu hlasovacích lístků jsou připraveny dvě volební zástěny. Volební schránka je připravena 

na stolku před stolem volební komise. Členové volební komise budou hlasovat jako poslední tak, aby 

byli vždy minimálně dva členové komise přítomni u volební schránky. Po odhlasování všech přítomných 

členů AS JU opustí místnost hosté. V zasedací místnosti zůstane volební komise, mohou zůstat i členové 

AS JU. 

Návrh usnesení bude přijat, pokud se pro něj podle čl. 12 odst. 7 Jednacího řádu AS JU vysloví 

nadpoloviční většina všech členů senátu. 

Pokud kandidát nebude zvolen v prvním kole volby, bude se stejným způsobem konat druhé a třetí kolo. 

Dotazy senátorů k volbě: 

Senátor Vohnout se dotázal, zdali jsou vypnuté kamery monitorující prostor volební zástěny. 

Předsedkyně senátu všechny přítomné informovala, že v době volby je kamerový systém vypnutý. 

Senátor Ondr se dotázal, zdali je i nezakřížkovaný volební lístek platný. Předsedkyně senátu na dotaz 

odpověděla, že ano. 

Senátor Šmilauer položil dotaz, zdali je platný i volební lístek označený znaménkem „x“. Předsedkyně 

senátu odpověděla, že ano. 

Senátor Hrdlička požádal o kontrolu volební schránky. Předsedkyně senátu volební schránku otevřela a 

názorně ukázala, že je prázdná. 

 

Výsledky hlasování: 

Počet odevzdaných lístků: 37 

Počet platných lístků: 37 

Počet neplatných lístků: 0 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. – 23 hlasů  

Zdržel se: 14  

 

Usnesení:  

AS JU navrhuje prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., na jmenování rektorem. 
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3. Různé  

Další zasedání AS JU se bude konat 14. ledna 2020. Termíny dalších zasedání viz zápis z kolegia rektora 

ze dne 19. listopadu 2019. 

Na programu bude vnitřní předpis Disciplinární řád PF JU. 

Připomínky k Volebnímu řádu AS JU – na základě diskuze předsedkyně, místopředsedů, koordinátora 

legislativní komise a senátora Šmilauera bylo konstatováno, že období 6 měsíců, po které se nemohou 

konat doplňující volby je příliš dlouhé – může se jednat až o 6 zasedání AS JU. Nyní se v této situaci 

ocitá PřF, jejichž senátor bude ukončovat studium. Proto navrhujeme zkrátit toto období na 3 měsíce 

(tzn. na období, ve kterém jsou již zpravidla vyhlašovány nové volby). Návrh bude předložen ke zvážení 

rektorovi, který je oprávněn změnu navrhnout. 

 

Zapsal: Petr Dvořák 

Ověřili: Marie Hronková, Martin Klapetek 

 

 

 


