
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
AKADEMICKÉHO SENÁTU ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
ZE DNE 11.12.2003 

 
 
účast:  Baxa, Dostálová, Hasman, Hladký, Hrubý, McAvoy, Klufová, Kundrát, Kukačka, 

Ondr, Papež, Rolínek, Růžička, Suchý 
 
 
1. předseda volební komise jmenované děkanem ZF JU p. proděkan B. Slípka seznámil 

zúčastněné senátory s průběhem a výsledkem voleb do AS ZF JU 
 
 
2. dále se uskutečnila volba předsedy a místopředsedů AS ZF JU – předsedou se stal s 11 

hlasy pro - p. Hrubý, místopředsedy se stali p. Baxa s 13 hlasy pro, p. Rolínek s 9 hlasy 
pro 

 
 
3. následně na to byla zahájena diskuse o postavení a úloze akademického senátu a v této 

souvislosti o přípravě voleb nového děkana ZF 
 
 
4. předseda senátu požádal členy senátu o prostudování zákona č. 111/98 Sb. v platném 

znění o vysokých školách a vnitřních předpisů – zejména částí týkajících se akademického 
senátu a jeho působnosti 

 
 
5. AS ZF JU vyhlásil volby na kandidáta na funkci děkana ZF a stanovil jejich 

harmonogram: 
 

• k 11.12.2003 vyhlášení voleb na děkana ZF JU 
• do 17.12.2003 shromažďování návrhů kandidátů – návrh může podat jakýkoliv 

člen akademické obce, za tím účelem bude umístěna urna v přízemí děkanátu ZF a 
na pracovišti v Táboře 

• v rozmezí 18.12.-23.12.2003 ověření kandidátů – získání jejich souhlasu 
s kandidaturou 

• do 23.12.2003 zveřejnění kandidátů 
• 7.1.2004 ve 15:00 hodin veřejné představení kandidátů na děkana ZF na učebně 

M5 
• 15.1.2004 volba kandidáta na děkana ZF 

 
za tímto účelem je nutno připravit následující listiny: 

1) vyhlášení voleb, 2) návrhový lístek kandidáta, 3) schválený harmonogram voleb, 4) 
souhlas s kandidaturou, 5) jmenný seznam kandidátů, kteří souhlasili, 6) výsledek voleb 

 
6. hlasování o harmonogramu voleb: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
 



7. dále byla  jednomyslně schválena pracovní skupina v souladu s volebním řádem pro volby 
děkana ZF, která zajistí shora uvedený harmonogram voleb a vypracování potřebných 
listin – ve složení: Hrubý, Rolínek, Baxa, Papež 

 
8. v závěru projednal AS ZF návrh na schválení členů disciplinární komise ZF – ve složení: 

JUDr. Kajzrlík, Ing. Kouba, Ing. Jílek, A. Kadlecová (2.PP), I. Kliková (3.OP), S. Čech 
(3. VZ) – o návrhu bylo hlasováno veřejně s následujícím výsledkem: pro 14, proti 0, 
zdrželi se hlasování 0 

 
 
 
Zapsal:  Přemysl Papež 


