
 

 

 
   

 

Zpráva pro veřejnost z 51. zasedání  
Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SpR JU),  

které se konalo dne 19. 10. 2017 
 
 
Ve čtvrtek dne 19. června 2017 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu 
Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v  pořadí již 51. zasedání Správní 
rady JU, které bylo zároveň třetím řádným zasedáním Správní rady JU v  roce 2017. 
Zasedání se zúčastnilo devět z dvanácti členů Správní rady JU, čímž byla Správní 
rada JU usnášeníschopná. 
 
Správní rada JU projednala podle § 15 odst. (3) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2018, který vzala na 
vědomí. Materiál ve stručnosti představil rektor JU doc. T. Machula, který 
konstatoval, že uvedený materiál byl dne 10. října 2017 schválen Akademickým 
senátem JU. Součástí materiálu je také Aktualizace Investičního programu JU na 
období 2016 – 2020, která shrnuje investiční priority vedení JU i jednotlivých 
fakult univerzity. Některé z těchto investičních priorit pak byly blíže představeny 
a diskutovány. 
 
Správní rada JU projednala a schválila žádost o snížení indikátoru 1.2.I „Zvýšení 
výnosů ze smluvního/kontrahovaného výzkumu, vývoje a inovací (spolupráce 
s praxí) a prodeje licencí k duševnímu vlastnictví na celkových výnosech“ 
Institucionálního plánu JU pro roky 2016 – 2018 z původně plánované hodnoty 14 
mil. Kč na 4,5 mil. Kč,  při současném zvýšení indikátoru 1.2.II „Počet podpořených 
pracovníků v rámci služeb KTT“ 1.2.II z původně plánované hodnoty 20 na 40 a 
indikátoru 1.2.V z původně plánované hodnoty 7 na 12. Uvedené indikátory se mění 
pro roky 2017 a 2018. 
 
Správní rada JU vydala, v souladu s § 15 odst. (1) zákona o vysokých školách, níže 
uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1) Předchozí písemný souhlas č. 423 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
– služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 1984/10, 
1984/118, 1984/119, 2061/13 a 1289/4 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby 
„SZT TČB vytěsnění páry v oblasti odběrů JČU a AV“. Oprávněným z věcného břemene 
je společnost Teplárna České Budějovice, a.s. 

2) Předchozí písemný souhlas č. 424 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví JU – p.č. 
1298 a 1297/1 v KÚ České Budějovice 2 pro realizaci stavby „SZT horkovodní 
rozvody Bytové domy Na Zlaté stoce a konverze parovodu k JU“. Budoucím 
oprávněným z věcného břemene je společnost Teplárna České Budějovice, a.s.  

3) Předchozí písemný souhlas č. 425 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí  
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve vlastnictví 
JU – p.č. 472/5, 189/1 a st.p.č. 299 v KÚ Vodňany pro realizaci stavby „Vodňany: 
náhr. TS Říční – TS Valcha, ka VN + NN“. Budoucím oprávněným z věcného břemene 
je společnost E.ON Distribuce, a.s. 
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Správní rada JU také projednala a schválila návrh na snížení minimální výše 
požadované nabídkové ceny při prodeji bývalého rekreačního a výukového 
střediska Pedagogické fakulty JU „Tejmlov“, a to na částku 4,6 mil. Kč. 

 
 
 
  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 
 předseda SpR JU 
 
 
V Českých Budějovicích dne 20. 10. 2017 


