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Zápis ze zasedání Akademického senátu TF JU ze dne 16. 6. 2021 

Přítomni (bez titulů):  V. Blažek Iňová, M. Ehrlichová, T. C. Havel, H. Machulová, J. Pavelčík, S. Suda,  
V. Suchomelová, V. Vošahlík, H. Zbudilová 

Omluveni (bez titulů):  B. Landová, L. Veřtátová, V. Kovář 

Hosté (bez titulů):  M. Novotný (předseda volební komise - ustavující část schůze; odchod 12.50)  
R. Svoboda (děkan - řádné zasedání; příchod 12.50) 

Ustavující část schůze (od 12.30 do 12.50) 

Předseda volební komise (M. Novotný) zahájil zasedání a představil složení nového senátu 
pro funkční období 2021–2023. 

Pro volbu předsednictva senátu byly navrženy a poté schváleny dvě skrutátorky: H. Machulová, 
V. Suchomelová (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

Předseda volební komise zahájil hlasování o předsedovi nového senátu TF JU pro funkční období  
2021–2023. 

• Volba předsedy senátu TF JU 
o Navržení kandidáti: 

 H. Zbudilová (návrh přijala) 
 J. Pavelčík (návrh nepřijal) 
 S. Suda (návrh nepřijal) 

o Volba předsedy (9 odevzdaných hlasů):  
 H. Zbudilová (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 

H. Zbudilová byla zvolena předsedkyní Akademického senátu TF JU pro funkční období  
2021–2023. 

 
• Volba místopředsedy senátu TF JU z řad vyučujících  

o Navržení kandidáti: 
 H. Machulová (návrh přijala) 
 V. Suchomelová (návrh nepřijala) 
 J. Pavelčík (návrh nepřijal) 
 S. Suda (návrh nepřijal) 

o Volba místopředsedy senátu z řad vyučujících (9 odevzdaných hlasů): 
 H. Machulová (pro: 8, proti: 0, zdržel se: 1) 

H. Machulová byla zvolena místopředsedkyní Akademického senátu TF JU za akademickou 
kurii pro funkční období 2021–2023. 

 
• Volba místopředsedy senátu TF JU z řad studentů 

o Navržení kandidáti: V. Vošahlík (návrh přijal) 
o Volba místopředsedy senátu z řad studentů (9 odevzdaných hlasů): 

 V. Vošahlík (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0) 

V. Vošahlík byl zvolen místopředsedou Akademického senátu TF JU za studentskou kurii pro 
funkční období 2021–2023. 

Předseda volební komise ukončil ustavující schůzi senátu a popřál jeho členům mnoho úspěchů 
v nadcházejícím funkčním období. Předsedkyně poděkovala předsedovi volební komise za zajištění 
voleb a následně zahájila řádné zasedání. 
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Řádné zasedání Akademického senátu TF JU (od 12.50): 

Předsedkyně senátu přivítala děkana TF JU, konstatovala usnášeníschopnost. Protože nebyl navržen 
žádný bod do položky Různé, představila program zasedání: Výroční zpráva o hospodaření TF JU za 
rok 2020.  

Program jednání byl jednohlasně schválen (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

Děkan TF JU podrobně představil Výroční zprávu o hospodaření TF JU za rok 2020. K prezentaci 
nebyly od členů senátu žádné dotazy.   

AS TF JU schválil Výroční zprávu o hospodaření TF JU za rok 2020 (pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0). 

 

V závěru jednání předsedkyně informovala senát, že další řádné zasedání proběhne s velkou 
pravděpodobností až na podzim. Členové senátu budou o termínu jednání včas vyrozuměni 
prostřednictvím emailu. Pokud by bylo třeba, bude případně svoláno zasedání on-line či hlasování per 
rollam.  

Podzimní zasedání povede H. Machulová, zápisem je pověřena V. Blažek Iňová. 

 

 

 

 

Zapsala: M. Ehrlichová  

16. 6. 2021 

 

Za správnost: Helena Zbudilová 

23. 6. 2021 

 


