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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 17. 5. 2016 OD 14:00  

Přítomní (bez titulů):  

Tomáš Volek, Tomáš Hauer, Rudolf Hrubý, Eva Dadáková, Ctirad Pisk, Michaela Syrová, Jaroslav Král, 

Petr Dvořák, Veronika Fialová, Veronika Hadačová, Eliška Havlová, Pavel Kozák, Josef Hrdlička, 

Markéta Maturová, Pavel Ondr, Jan Petr, Vladimíra Petrášková, Ján Regenda, Luboš Zábranský, Iva 

Dostálková, Petr Pexa, Lukáš Martínek, Ladislav Nagy, Petr Šmilauer, František Štěch, Jan Havlíček, 

Petr Dvořák, Petra Kleinová (senát se sešel v usnášeníschopném stavu v počtu 28 senátorů). 

Omluveni (bez titulů):  

Andrea Hudáčková, Jan Samohýl, Kamil Pícha, Ondřej Skopec, Šimon Heller, Tomáš Veber 

Nepřítomni (bez titulů) 

Lukáš Chládek, Adam Veselka, Matylda Šebková, Kateřina Švagrová, Petr Dobrovolný, František 

Dolák 

Hosté (bez titulů):  

Tomáš Machula (rektor), Tomáš Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), Hana Kropáčková (kvestorka), 

Jiří Váňa (vedoucí útvaru vnějších vztahů a komunikace), zástupkyně RVŠ Barbora Stuhlová 

Zapisovatel (bez titulů): Luboš Zábranský (ZF)  

 

Ověřovatelé zápisu (bez titulů): Veronika Fialová (ZSF), Tomáš Hauer (PřF) 

Skrutátoři (bez titulů): Petra Kleinová (FF), Eliška Havlová (TF)  

Senát je usnášeníschopný.  

Program:  

1. Návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na rok 2016. 

2. Návrh na složení Vědecké rady JU. 

3. Studentská komora AS JU. 

4. Informace z Rady vysokých škol.  

5. Různé. 

 

  

Předseda AS JU zahájil schůzi.  

Jako zapisovatel byl navržen Luboš Zábranský (ZF).  

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi Veronika Fialová (ZSF), Tomáš Hauer (PřF). 

Jako skrutátoři byli navrženi Petra Kleinová (FF), Eliška Havlová (TF). 
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Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech  

pro: 28   proti: 0   zdrželo se: 0  

Usnesení:  

AS JU souhlasí s navrženým zapisovatelem i s navrženými ověřovateli zápisu i skrutátory.  

První hlasování zároveň potvrdilo, že senát je usnášeníschopný.  

---  

Hlasování o navrženém programu a jeho úpravách:  

Navržený program (dle pozvánky na zasedání AS JU):  

1. Návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na rok 2016. 

2. Návrh na složení Vědecké rady JU. 

3. Studentská komora AS JU. 

4. Informace z Rady vysokých škol.  

5. Různé. 

 

Předseda navrhl zařazení volby nového zástupce JU do předsednictva RVŠ do programu jednání AS.   

Hlasování o programu jednání AS včetně nově 

zařazeného bodu:  

pro: 28  proti: 0   zdrželo se: 0  

Usnesení:  

AS JU přijímá navržený program.  

    

Ad bod 1)  

Návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu na rok 2016. 

Rektor Machula informoval o průběhu příprav navrhovaného rozpočtu a poukázal na fakt, že 

rozpočet na rok 2017 začne rektorát řešit již počátkem zimního semestru tohoto roku, a to včetně diskusí 

s fakultami a ekonomickou komisí AS. Předkládaný rozpočet se snažili připravit spravedlivě vůči všem 

fakultám.  

Kvestorka Kropáčková podotkla, že nedochází ke změně financování rektorátu. V roce 2015 

bylo RVO hodnoceno dle RIV v oblasti vzdělávací činnosti. Předkládaný rozpočet je variantou číslo 2, 

který minimalizuje negativní dopad na Filozofickou fakultu.  

Tomáš Volek informoval o zasedání ekonomické komise, která se sešla celkem dvakrát. Z tohoto 

zasedání podpořilo předkládaný rozpočet 5 z 8 členů ekonomické komise. 3 členové měli výhrady 

k znevýhodnění Zemědělské fakulty. Všechny připomínky ekonomické komise byly vedením rektorátu 

dostatečně vysvětleny.  
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Diskuze:  

J. Regenda: proč stouply mzdové náklady rektorátu o 6,5 mil. Kč?  

Kvestorka Kropáčková: náklady jsou přibližně stejné, ale v roce 2015 byly rozpuštěny v několika dílčích 

položkách a v rozpočtu 2016 jsou rozděleny pouze do dvou položek. Rozdíl mezi roky 2015 a 2016 tvoří 

0,5 milionu korun. Zvýšení rozpočtu na údržbu areálu kampusu JU zapříčinilo soutěžení firem o jeho 

údržbu po ukončení spolupráce se školním statkem. V rozpočtu je dále započítána položka na možné 

pokácení a znovu vysázení topolové aleje mezi budovou B a JVTP.  

I. Dostálková: platíme v CT 900 000 Kč za help desk?  

Kvestorka Kropáčková: ano.  

I. Dostálková: PřF se podílí ¼ rozpočtu, dají se služby reklamovat, pokud nefungují?  

Rektor Machula: na podzim uděláme podrobný rozbor všech fakultách, budeme se snažit o přirozený (ne 

revoluční) vývoj situace.  

M. Maturová: proč jsou náklady na PR články v roce 2015  0 Kč a v roce 2016 150 000 Kč? 

J. Váňa: v roce 2015 byly hrazeny z IP projektu a jejich hodnota byla 120 000 Kč.  

J. Havlíček: proč tiskneme tolik reklamního materiálu? Přebytky nachází v menze, kavárně AK a dalších 

místech. 

Rektor Machula:situaci probere s marketingovým oddělením.  

J. Regenda: kolik stála a z čeho byla placena brožura „Významné milníky JU“ vydána za bývalého 

rektora L. Grubhofera? 

J. Váňa: zjistí částku a zdroj.  

M. Maturová: co vše se dá proplatit z propagace?  

Kvestorka Kropáčková: den otevřených dveří, prospekty o univerzitě, reklamy na venkovních plochách, 

nůžkové rozkládací stany JU, sociální sítě a další. 

Váňa: letos nebudeme tisknout výroční zprávu hospodaření JU z důvodu úspory. Sociální sítě jsou sice 

zdarma (Facebook), ale viditelnost příspěvku u všech sledujících je nutno finančně podporovat.  

J. Havlíček: proč se platí 150 000 Kč ročně za profesionálního fotografa. Proč to nefotí studenti?  

J. Váňa: záleží na typu akce, ale cena za 1 fotoreport činí 1500 Kč, částka je přijatelná.  

J. Havlíček: kolik stojí fotobanka a k čemu je důležitá?  

J. Váňa: tato částka je rozdělena na fakulty a fotobanka nám pomáhá se přiblížit mladým generacím.  

P. Kozák: v rozpočtu nedošlo ke snížení mimořádných aktivit RVO.  

Prorektor Polívka: nedošlo ke zvýšení ani snížení a částka zůstává stejná jako v roce 2015.  

J. Regenda: v investicích JU se v roce 2016 – 2020 nepočítá s rozvojem budovy Na Mlýnské stoce. 

Rektor Machula: tuto budovu budeme řešit dle potřeby a případné investice projednáme nejprve v senátu.  

T. Volek: souhlasí ZF s předkládaným rozpočtem?  

P. Ondr: za svoji osobu a členy akademické obce s předkládaným rozpočtem nemohu souhlasit.  

Rektor Machula: ptal jsem se děkanů ZF i FF, jestli potřebují pomoci, děkan ZF odmítl a děkan FF po 

delší úvaze pomoc přijal. V minulém roce byly například zvýhodněny jiné fakulty než FF, dodává rektor 

pro upřesnění.  

P. Ondr: mohla by paní kvestorka Kropáčková uvést rozpočet rektorátu v celých číslech v letech 2014 – 

2016.  
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Kvestorka Kropáčková: v r. 2014 byl rozpočet 82 393 000 Kč, v r. 2015 76 860 000 Kč a v r. 2016 

83 321 000 Kč. Snížení v r. 2015 bylo provizorním řešením, kdy bylo nedostatečné financování ze 

státního rozpočtu hrazeno z rezerv akademické knihovny, v roce 2016 jsou navrženy z běžných zdrojů a 

ne z rezerv, stejně jako tomu bylo v roce 2014.  

M. Maturová: jaká je využitelnost databází akademické knihovny? Například FF ji téměř nevyužívá. 

Rektor Machula: požádal o přehled ředitelku AK, podotkl, že se nakupují celé balíky a ne jednotlivé 

databáze, které jsou v konečném důsledku levnější. PřF a ZF využívá databáze samozřejmě mnohem 

více, než například FF. 

J. Váňa: odpovídá na dotaz o ceně brožury „Významné milníky“ od J. Regendy: náklady na tisk cca 

20 000 Kč + 7 700 Kč za korektury a úpravy, bylo pořízeno 500 kusů.  

V průběhu projednávání rozpočtu se dostavil senátor J. Král ze ZSF. 

 

 

Akademický senát Jihočeské univerzity schvaluje návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu 

na rok 2016. 

pro: 21  proti: 3  zdrželo se: 5 

 

Návrh je přijat.  

 

Rektor poděkoval za schválení návrhu rozpočtu na rok 2016. 

 

Ad bod 2) 

Návrh na složení Vědecké rady JU. 

 

 Prorektor Polívka představil úpravy v navržení členů VR JU, snažili se ji sestavit v poměrném 

zastoupení všech fakult. 

 

Akademický senát Jihočeské schvaluje návrh na složení Vědecké rady JU. 

pro: 29  proti: 0   zdrželo se: 0  

 

Návrh je přijat. 

Prorektor poděkoval za schválení a doufá, že bude Vědecká rada JU fungovat bezproblémově. 

 

Ad bod 3) 

Studentská komora AS JU. 

Předseda senátu oznámil, že ze studentské komory AS JU nejsou žádné informace. Dále navrhl 

senátorku Elišku Havlovou (TF) jako jedinou kandidátku na zástupkyni AS JU do studentské komory. 

Havlová se představila a proběhlo hlasování. V průběhu hlasování odešel senátor Volek. 
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Akademický senát Jihočeské univerzity schvaluje senátorku Elišku Havlovou jako zástupkyni 

Studentské komory AS JU. 

 

pro: 28 platných lístků   proti: 0   zdrželo se: 0  

 

Návrh je přijat.  

 

 

Ad bod 4) 

Informace z Rady vysokých škol. 

 

Jako zástupce JU do Rady vysokých škol za prof. Bauera byl předsedou senátu navržen O. Doskočil 

(ZSF), ten kandidaturu nepřijal a navrhl stávajícího prorektora Jirouška. Ten kandidaturu přijal. 

Proběhlo hlasování tajnou volbou:  

 

28 platných lístků  26 pro  2 prázdné 

 

Návrh je přijat. 

 

Ad 5) 

Různé. 

 

J. Havlíček: v článku „Superstudenti“ se objevil bývalý studen PřF a nynější student ZF, kdo ho do 

tohoto článku navrhl, když jeho dosavadní studijní výsledky tomu neodpovídají? (J. Havlíček 

interpretuje dotaz od svých kolegů).  

L. Martínek se omluvil za pozdní zpracování zápisu, pochválil útvar vnějších vztahů a vyjádřil podporu 

studentským akcím.  

J. Regenda: poukázal na problematiku krádeží na parkovišti za JVTP. Na parkovišti není dosud zavedený 

úplný kamerový systém, kamery snímají pouze vjezd a výjezd. Brožura „Významné milníky JU“ vyšla 

cca na 27 000 Kč, za přibližně dvojnásobnou hodnotu mohla být pořízena kvalitní kamera a problém by 

byl vyřešen.  

Rektor Machula: problémem se již zabývá kancléř Hájek, řeší se o vhodné umístění kamery.  

L. Martínek: auto není trezor a studenti by v něm neměli cenné věci nechávat.  

J. Regenda: evakuační hlášení by nemělo být pouze v českém jazyce z důvodu rostoucího počtu 

zahraničních studentů.  

J. Regenda: proč je v dotazníkovém šetření na komentář k případným úpravám přestavby Auly na 

Bobíku pouze 250 znaků?  

Rektor Machula: při oslovení 11 000 studentů a několika set zaměstnanců by nebylo možné v případě 

rozšířeného komentáře všechny návrhy přečíst a zpracovat. Z tohoto důvodu zvolili limit 250 znaků. Jde 

prozatím pouze o první vyjádření k přestavbě.  

J. Regenda: poukázal na nedostatek odpadkových košů na cestě z Auly do budovy ZR. Bude po 

dokončení rekonstrukce budovy B důstojně upraven prostor pro popelnice před touto budovou, podobně 

jako je tomu u budovy ZR?  
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Rektor Machula: bude se dále problematikou zabývat, záleží pouze na množství přidělených finančních 

prostředků.  

F. Štěch: chybí návrhová komise. Mohl by R. Hrubý sestavit a vést návrhovou komisi?  

R. Hrubý: přijímá návrh, upozornil na problematiku interpretace usnesení AS JU a navrhuje spolupráci 

s 2 – 3 kolegy a zanést tento bod do příštího zasedání AS JU.  

Rektor Machula: je potřeba schválit správu o hospodaření JU na příští schůzi.  

Kvestorka Kropáčková: vzpomenula na dnešní poslední rozloučení s profesorem Pavlem Blažkou, 

dlouholetým aktivním senátorem AK JU a vyzvala k tiché vzpomínce. 

J. Regenda: problematika hodnocení HAPU – nedostatečné projednávání v senátu.  

J. Regenda: lze zasílat zápisy z kolegia rektora AS JU?  

Rektor Machula: souhlasí, předseda AS JU je členem kolegia, zápis dostává, může jej předat ostatním 

senátorům.  

Předseda AS JU: souhlasí.  

P. Šmilauer: lze hlasovat per rollam o výroční zprávě JU?  

Rektor Machula: nevidím v tom problém.  

V průběhu projednání bodu různé odešli další 3 senátoři. 

 

Akademický senát Jihočeské univerzity schvaluje návrh o hlasování výroční zprávy JU per rollam. 

 

pro: 25  proti: 0   zdrželo se: 0  

 

Návrh je přijat.  

 

J. Havlíček: lze navýšit kapacitu kavárny u AK JU?  

Rektor Machula: nevidím v tom problém, bude situaci řešit.  

M. Maturová: navrhla navýšit pracovní dobu kavárny až do 18:00 a možnost zapojení studentů jako 

brigádníků.  

Rektor Machula: pokusí se situaci vyřešit.  

R. Hrubý: apeluje za existenci kiosku na parkovišti mezi kolejí K3 a K4, studenti, kteří jej provozují, 

podporují chráněnou dílnu, z které nakupují kávu. Nově vznikající studentský klub by neměl kiosek 

ohrožovat.  

Rektor Machula: vyžádá si potřebné doklady, vedení je ochotné podporovat existenci kiosku, o průběhu 

bude informovat senát.  

J. Váňa: odpovídá na předchozí dotaz o „Superstudentech“ J. Havlíčkovi - studenty navrhovali sami 

studenti ne marketing či útvar vnějších vztahů.  

Předseda AS JU Nagy: jsou nějaké připomínky k dopisu z AS Lékařské fakulty v Olomouci ve věci 

státního svátku 17. listopadu – bez připomínek.  

M. Maturová: poděkovala útvaru vnějších vztahů za rychlou a kvalitní spolupráci. 

 

V Českých Budějovicích dne 17. 5. 2016 

 

Zapsal: L. Zábranský 

 


