ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTY
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 20. 4. 20011
Přítomní (bez titulů): Předsedkyně volební komise - B. Kučerová; členky a členové AS ZSF
JU – S. Bártlová, I. Brabcová, O. Doskočil, L. Embertová, A. Hudáčková, K. Kocmanová, L.
Kozlová, L. Martínek, P. Scholz, V. Šnorek, V. Veisová, P. Vejsada, P. Zimmelová.
Program:
1. Volba předsedy AS ZSF JU
2. Volba místopředsedů AS ZSF JU
3. Volby do AS JU – zástupce v HVK, volební komise ZSF
4. Různé - diskuze
Ad 1. Předsedkyně volební komise pro volby do AS ZSF JU na funkční období březen 2011 březen 2013 B. Kučerová přivítala nově zvolené senátorky a senátory a předala jim písemné
osvědčení o zvolení. Konstatovala, ţe volby proběhly bez incidentů a jsou podle Zákona
111/1998 Sb., o vysokých školách a podle Volebního a jednacího řádu AS ZSF JU, platné.
Poté vyzvala přítomné, aby navrhli kandidáty na funkci předsedy senátu.
Navrţeni byli: P. Zimmelová, V. Šnorek.
Oba kandidaturu přijali.
Senátor Doskočil vyzval navrţené kandidáty, aby přednesli své představy o vykonávání funkce
předsedy senátu. Oba kandidáti tak učinili, rovněţ odpověděli na dotazy senátorek a senátorů.
Poté proběhla vlastní volba tajným hlasováním.
Výsledky hlasování: V. Šnorek - 9 hlasů, P. Zimmelová - 4 hlasy.
Předsedou senátu zvolen V. Šnorek.
Nově zvolený předseda se ujal v souladu s čl. 13 VaJŘ AS ZSF JU řízení zasedání. Poděkoval
předsedkyni volební komise B. Kučerové za organizaci voleb a obdrţel z jejích rukou protokol
o průběhu a výsledcích voleb. Přítomným senátorkám a senátorům poděkoval za jejich důvěru.
Ad 2. Předseda senátu vyzval k podávání návrhů na funkci místopředsedy senátu z řad
akademických pracovníků.
Navrţeni byli: S. Bártlová, P. Zimmelová, P. Scholz.
Kandidaturu přijali: S. Bártlová, P. Zimmelová.
Výsledky: S. Bártlová - 7, P. Zimmelová – 6.
Místopředsedkyní senátu z řad akademických pracovníků zvolena S. Bártlová.
Předseda senátu vyzval k podávání návrhů na funkci místopředsedy senátu z řad studentů.
Navrţeni byli: L. Martínek, K. Kocmanová.
Kandidaturu přijali: L. Martínek, K. Kocmanová.
Výsledky: L. Martínek - 9, K. Kocmanová – 4.
Místopředsedou senátu z řad studentů se stal L. Martínek.
Ad 3. V. Šnorek informuje senátorky a senátory o sdělení místopředsedy stávajícího AS JU
doc. Bauera, ţe vzhledem k tomu, ţe se blíţí konec funkčního období Akademického senátu
Jihočeské univerzity, bude rektorka JU vyhlašovat volby do AS JU. Akademické senáty fakult
si tedy budou muset sestavit své volební komise tak, aby na kaţdé fakultě mohly volby
proběhnout. AS JU tyto fakultní volební komise neschvaluje, v minulosti je bral na vědomí a
členové AS JU s jejich sloţením byli seznámeni. Kaţdá fakultní volební komise musí mít
předsedu, místopředsedu a minimálně 2 členy. Do hlavní komise je zároveň třeba nominovat z
kaţdé fakulty 1 členku/člena. Sloţení hlavní volební komise (HVK) bude třeba schválit na
zasedání AS JU. Protoţe příští zasedání AS JU je připravováno na 3. 5. a nominace do HVK
mají znát členové AS JU s týdenním předstihem, měly by být návrhy na sloţení HVK známy
do 27. 4. K tomuto datu by mělo být známo i sloţení fakultních volebních komisí. Členy
volebních komisí nemusejí být jen členové akademické obce, ale i další pracovníci fakult a
univerzity (sekretářky, tajemnice, studijní referentky atd.). Členem ţádné volební komise
nemůţe být někdo, kdo sám ve volbách bude kandidovat.

Předseda senátu vyzval přítomné, aby zváţili, zda chtějí ve volbách do AS JU kandidovat a
případně by byli ochotni participovat na práci HVK. K účasti je ochotná a se svým členstvím
v HVK souhlasí senátorka Veisová. Senátoři a senátoři o jejím členství v HVK hlasovali takto:
PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŢEL SE – 1.
Následně předseda senátu navrhl, aby se v případě fakultní volební komise senátorky a senátoři
vyjádřili ve formě elektronického hlasování. Vzhledem k tomu, ţe by měla být volební komise
vytvořena co nejdříve, aby s jejím sloţením mohl být seznámen AS JU - jednání proběhne 3. 5.
2011 a je zvykem předkládat senátu materiály minimálně týden předem - tedy ocitáme se ve
značné časové tísni, současně se nejedná o personální obsazení výkonné pozice a nový AS ZSF
pracuje teprve první den, je hlasování per rollam odůvodněné.
Senátorky a senátoři ve věci elektronického hlasování o členech fakultní volební komise
hlasovali: PRO – 12, PROTI – 0, ZDRŢEL SE – 1 (Senátorka Bártlová musela zasedací
místnost z důvodu naléhavého telefonátu před hlasováním opustit).
Ad 4. Různé:
- Senátor Doskočil informuje o nutnosti zvolit nového zástupce do Rady vysokých škol
(RVŠ), jelikoţ vzhledem k odchodu Ing. Papáčka z fakulty tato svého zástupce nyní v
RVŠ nemá. Z diskuse k tomuto bodu vyplynulo, ţe by bylo vhodné získat v průběhu
května kandidáty, z nichţ by senát na svém dalším zasedání vybral zástupce fakulty.
- Senátorka Kozlová ţádá, zda by mohly být předloţeny dokumenty k rozpočtu fakulty,
s nimiţ bude AS ZSF v dohledné době děkankou seznámen, se čtrnáctidenním
předstihem. Bylo tomu tak i v minulých letech. Delší období je nezbytné, aby bylo
moţné důkladně se s materiály seznámit. Přítomní se s poţadavkem senátorky Kozlové
ztotoţňují.
- Následuje diskuse o organizaci práce AS ZSF. Senátorky a senátoři se shodli na tom,
ţe se senát bude sházet vţdy poslední pondělí v měsíci, bude-li příslušná agenda, resp.
v naléhavých případech kdykoliv. Materiály budou členům AS ZSF předkládány
minimálně s týdenním předstihem – budou uveřejněny na webových stránkách fakulty.
Přístup k těmto stránkám je omezen pouze senátorkám a senátorům.
- AS ZSF bude pouţívat jednotnou e-mailovou adresu – akademicky.senat@zsf.jcu.cz.
V Českých Budějovicích 20. 4. 2011
Zapsal: V. Šnorek

