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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FZT JU 

  

 

 

 

Termín jednání: 23. května 2022 

Přítomni (bez titulů): Bedrníček, Bernas, Brom, Bumbálek, Havelka, Horčičková, Jarošová, Jungwirth, 

Kresan, Kuneš, Ondr, Smetana, Štěrba, Tejml, Tupý  

Za volební komisi: Procházka – předseda, Pavlíček – místopředseda 

Hosté: Nedbal 

Přítomno celkem 15 senátorů. Senát je usnášeníschopný. 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Seznámení s výsledky voleb do AS FZT JU pro funkční období 2022–2025 

3. Volba předsedy a místopředsedů AS FZT JU 

4. Různé 

 

Bod 1: 

 Předseda volební komise navrh zapisovatelku Horčičkovou, byla schválena všemi přítomnými. 

 Předseda volební komise Procházka přivítal přítomné akademické senátory a pogratuloval jim ke 

zvolení do AS FZT JU. 

Bod 2: 

 Předseda volební komise představil a shrnul výsledky voleb. V rámci hodnocení výsledků voleb 

akademických pracovníků byla konstatována poměrně vysoká účast voličů 70,5 %. Naopak účast 

voličů do studentské komory byla pouze 9 %. Všichni zvolení senátoři potvrdili zájem vykonávat 

funkci. 

Bod 3: 

 Přítomní senátoři byli vyzváni k podání návrhu na předsedu. Navrženi byli: Bernas, Brom, Ondr 

a Smetana. Senátoři Bernas a Smetana kandidaturu nepřijali. 

o Výsledek tajného hlasování volby předsedy AS FZT JU: Ondr 11, Brom 4 hlasy. 

o Předsedou AS FZT JU se stal doc. Ing. Pavel Ondr, Ph.D. 

 Senátor Ondr poděkoval přítomným za své zvolení a slíbil zodpovědné vykonávání funkce. 
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 Přítomní senátoři byli vyzvání k podání návrhu na místopředsedu AS FZT JU z řad akademických 

pracovníků. Navrženi byli: Bernas, Brom, Havelka, Horčičková, Smetana a Tejml. Kandidaturu 

nepřijali senátoři Brom, Smetana a Tejml. 

o Výsledek tajného hlasování volby 1. místopředsedy: Havelka 8, Bernas 5, Horčičková 

2 hlasy 

o 1. místopředsedou AS FZT JU se stal Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D. 

 

 Navržení kandidáti na volbu místopředsedy za studentskou komoru: Bumbálek, Jarošová, 

Jungwirth, Kresan a Tupý. Kandidatury se vzdávají senátoři Jarošová, Kresan a Tupý. 

o Výsledek tajného hlasování 2. místopředsedy: Jungwirth 8, Bumbálek 7 hlasů. 

o 2. místopředsedou AS FZT JU se stal Ing. Václav Jungwirth 

Bod 4: 

 Předseda Ondr poděkoval volební komisi a také dosavadnímu senátu za spolupráci. Nové členy 

AS přivítal a seznámil je s obecnými náležitostmi zasedání. Předběžný datum příštího zasedání AS 

FZT JU nebyl určen.  

 Senátor Jungwirt vznesl dotaz, zda by se o datu zasedání AS mohlo informovat alespoň dva týdny 

předem. Předseda Ondr souhlasil, pokud to bude možné, zároveň předpokládá, že zasedání 

budou obecně směrována na čtvrteční 14. h, kdy nejsou zpravidla nároky na výuku.  

 Senátor Jungwirt řešil otázku docházky na zasedání AS, zda by neměla být nějakým způsobem 

kontrolována a zda v případě dlouhodobých neúčastí by neměl být člen AS vyměněn. Také byla 

řešena účast na zasedání formou on-line. Předseda Ondr – neúčast na zasedání AS by měla být 

řádně omluvena, ale prozatím není možné člena vyměnit pouze z důvodu jeho delší neúčasti na 

zasedání AS. Pokud se člen AS nemůže zúčastnit osobně, zasedání formou on-line je možné 

a bude řešeno.  

 Předseda Ondr otevřel otázku o možnosti navýšení dotace pro děti zaměstnanců JU, kteří 

navštěvují univerzitní mateřskou školu. 

 

 

Zapsala: Horčičková 

Ověřil: Ondr, Procházka 

 


