
 

 

 

   

 
Zpráva pro veřejnost z 57. zasedání  

Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SpR JU),  
které se konalo dne 12. 6. 2019 

 
 
Ve středu dne 12. června 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu 
Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 57. zasedání SpR JU, které 
bylo zároveň druhým řádným zasedáním SpR JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 
osm z dvanácti členů SpR JU, čímž byla SpR JU usnášeníschopná. 
 
57. zasedání SpR JU bylo posledním zasedáním, kterého se zúčastnil dlouholetý 
člen SpR JU pan JUDr. P. Dušek, jehož třetí funkční období ve SpR JU skončí 15. října 
2019. Při této příležitosti rektor JU doc. T. Machula ocenil práci pana JUDr. Duška 
ve prospěch SpR JU i celé JU a předal mu drobný dar. K poděkování se připojili i 
ostatní členové SpR JU.  
 
V souladu s § 14 odst. 1 zákona o vysokých školách a článku 3 Statutu SpR JU se 
na 57. zasedání SpR JU uskutečnila volba předsedy a místopředsedů SpR JU na 
dvouleté funkční období (od 15. června 2019 do 14. června 2021). Předsedou SpR 
JU byl na základě tajné volby všemi hlasy přítomných členů SpR JU opětovně zvolen 
Mgr. Ing. M. Šimek, místopředsedy byli všemi hlasy přítomných členů SpR JU zvoleni 
Ing. J. Kubeš a Ing. J. Boček, kteří tuto funkci rovněž vykonávali v předchozím 
funkčním období.  
 
Správní rada JU na svém 57. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 
zákona o vysokých školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1) Předchozí písemný souhlas č. 445 k uzavření smlouvy kupní upravující 
podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU Jihočeskému kraji 
prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – pozemky p.č. 
769/38, 721/18, 714/74 a 714/72 v KÚ Boršov nad Vltavou.  

2) Předchozí písemný souhlas č. 446 k uzavření smlouvy kupní upravující 
podmínky prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU městu Týn nad 
Vltavou – pozemky p.č. 3402/30 a 3402/15 v KÚ Hněvkovice u Týna nad 
Vltavou.  

3) Předchozí písemný souhlas č. 447 k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 
1296/12 v KÚ České Budějovice 2 pro realizaci stavby „ČB, Na Sádkách – 
Připojení VN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON 
Distribuce, a.s.  

4) Předchozí písemný souhlas č. 448 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve 
vlastnictví JU – p.č. 260/42 a 265/8 v KÚ Haklovy Dvory pro realizaci stavby 
„Haklovy Dvory vodohospodářská část kanalizace a přeložka vodovodu“. 
Budoucím oprávněným z věcného břemene je Statutární město České 
Budějovice.  

5) Předchozí písemný souhlas č. 449 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve 
vlastnictví JU – p.č. 420/7 v KÚ České Budějovice 6 pro realizaci stavby 
„Optimalizace parovodu v ulici Dukelská, České Budějovice“. Budoucím 
oprávněným z věcného břemene je společnost Teplárna České Budějovice, 
a.s.
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6) Předchozí písemný souhlas č. 450 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve 
vlastnictví JU – p.č. 472/3 v KÚ Vodňany pro realizaci stavby „Odvodňovací 
potrubí z tenisových kurtů – Sportovní areál Blanice“. Budoucím oprávněným 
z věcného břemene je město Vodňany.  

7) Předchozí písemný souhlas č. 451 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch JU – 
p.č. 1726 v KÚ Vodňany pro realizaci stavby „Rekonstrukce a změna užívání 
stodoly na st.p.č. 631“. Budoucím povinným z věcného břemene je město 
Vodňany.  

8) Předchozí písemný souhlas č. 452 k uzavření smlouvy kupní upravující 
podmínky výkupu nemovitého majetku do vlastnictví JU od paní MUDr. L. 
Havránkové – pozemky p.č. 234/2 a 3102 v KÚ Vodňany. 

SpR JU rovněž projednala návrh na uzavření smlouvy kupní upravující podmínky 
prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví JU manželům panu Miroslavu Viktorovi 
a paní Martině Viktorové – pozemek p.č. 1183/9 v KÚ České Budějovice 3. Uvedený 
návrh SpR JU neschválila. 
 
SpR JU v souladu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách projednala 
Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2018 a Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 
2018, které vzala na vědomí. Zprávy ve stručnosti představil rektor JU doc. T. Machula, 
který konstatoval, že obě zprávy byly připraveny v souladu požadavky MŠMT na jejich 
zpracování. Členové SpR JU v této souvislosti ocenili kvalitní zpracování Výroční zprávy 
o hospodaření JU za rok 2018, její přehlednost a srozumitelnost. Oceněn byl také nárůst 
příjmů univerzity a nárůst osobních nákladů.  
 
SpR JU v souladu s § 15 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách projednala 
Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností JU za rok 2018, který vzala na vědomí. Materiál ve stručnosti 
představil rektor JU doc. T. Machula, který konstatoval, že v roce 2018 probíhalo zejména 
hodnocení věcných záměrů a plných akreditačních žádostí v rámci Rady pro vnitřní 
hodnocení JU. 
 
SpR JU v souladu s výzvou pověřeného náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a 
výzkumu MŠMT PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., projednala Závěrečnou zprávu o dosažení cílů 
Institucionálního plánu JU za roky 2016–2018 (dále jen „IP 2016–2018“). SpR JU v této 
souvislosti konstatuje, že: 

1) Realizace IP 2016–2018 probíhala dle pravidel Vyhlášení institucionálního 
programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016–2018 (dále jen 
„Vyhlášení“). Změny Institucionálního plánu JU, vyžadující dle Vyhlášení 
souhlasné vyjádření SpR JU, byly včas a řádným způsobem projednány a 
schváleny SpR JU. Ostatní změny, nepodléhající dle Vyhlášení změnovému 
řízení, byly realizovány po předchozím souhlasu rektora JU.  

2) Cíle stanovené v rámci IP 2016–2018 byly realistické, zároveň však 
dostatečně ambiciózní, jejich dosažení bylo realizováno prostřednictvím 
vhodného mixu aktivit a s vynaložením odpovídajícího objemu finančních 
prostředků. 

3) JU úspěšně naplnila stanovené indikátory/ukazatele výkonu IP 2016–2018, 
velkou část z nich zároveň výrazně překročila.   

4) Při realizaci IP 2016–2018 nebyla překročena stanovená výše poskytnutých 
investičních a neinvestičních prostředků. Naopak, přidělené finanční 
prostředky nebyly v průběhu realizace projektů IP 2016–2018 vyčerpány 
v plné výši. Nedočerpané prostředky byly dle nastavených pravidel MŠMT pro 
realizaci IP 2016–2018 na konci roku 2016 a 2017 přesunuty do fondu 
provozních prostředků a fondu rozvoje investičních prostředků, ze kterých 
byly na základě rozhodnutí vedení JU uvolněny pro potřeby realizace 
navazujících projektů v rámci IP 2016–2018. Po ukončení realizace IP 2016–
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2018 byly nedočerpané prostředky přesunuty do Fondu strategických priorit 
JU. 

SpR JU dále přijala informaci o pokroku univerzity v oblasti přechodu na nové 
akreditace v návaznosti na získání institucionální akreditace pro vybrané oblasti 
vzdělávání, o personálních změnách v předsednictvu České konference rektorů a 
Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, úspěšnosti veřejných vysokých 
škol při podávání žádosti o udělení institucionální akreditace a úspěšnosti JU při 
hodnocení výsledků vědy a výzkumu v rámci Modulu M1 a M2 dle Metodiky 17+. SpR 
JU byla rovněž informována o stavu prodeje vybraného nepotřebného nemovitého 
majetku ve vlastnictví JU. 

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení Správní rady JU jsou 
dostupné na internetových stránkách Správní rady JU. Zde jsou také průběžně 
zveřejňovány programy jednání Správní rady JU a stručné zprávy shrnující 
nejdůležitější výstupy z jednotlivých jednání, tzv. zprávy pro veřejnost.  

  
  
  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 
  předseda SpR JU 
 
 
V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2019 


