
Zápis ze zasedání akademického senátu JU ze dne 14. 10. 2003 

 
Přítomni (bez titulů): Křišťan, Kozlová, Jukl, Blažka, Kaštovský, Zrzavý, Krejčí, Papoušek, 
Švejda, Liška, Kaplánek, Erlichová, Svoboda, Jílek, Doskočil, Pavlík, Havlíček, Hrubý, 
Holátová, Papež, Bezecný, Král, Rubeš. 
 
Nepřítomní (bez titulů): Koutecký, Hauer, Duda, Volný, Podlaha, Filistein, Sak.  
 

Hosté: rektor JU prof. Střeleček, prorektor JU prof. Řehout, kvestorka JU ing. Kropáčková, 
ředitel HÚ JU dr. Novotný, zástupce VÚRH ing. Kozák.  
 

Pověření skrutátoři (bez titulů): Švejda, Kaštovský.  
 
 

Předseda AS JU zahájil schůzi a na základě prezenční listiny konstatoval, že senát je schopen 
usnášení. 
 
1. Schválení zápisu z minulého zasedání - jednomyslně schváleno. 
 
2. Schválení programu zasedání. Bez námitek - jednomyslně schváleno. 
 
3. Projednání proběhlých elektronických schvalování (Aktualizace DZ JU, Seznam 

akreditovaných studijních programů JU).  
 AS JU schválil e-formou aktualizaci DZ na rok 2004 ke dni 16.6.2003. Hlasování se 

zúčastnilo 21 členů, z toho 12 učitelů a 7 studentů hlasovalo pro, 2 se hlasování zdrželi.  
 AS JU e-formou schválil přílohu statutu č. 2, seznam akreditovaných studijních programů 
ke dni 1.10.2003 počtem hlasů: Zaměstnanecká komora 12 pro, 1 proti, studentská komora 9 
pro 0 proti.  
 Předseda AS informoval senát o žádosti rektora zvážit možnost případné participace AS 
JU na koncepci Dlouhodobého záměru univerzity. Viz zápis z kolegia rektora č. 72 ze dne 
6.6.2003, bod 2.2.  

Usnesení: „AS respektuje kompetenci vedení JU při tvorbě DZ, přičemž je připraven 
vyjadřovat se i k dílčím materiálům v případě jejich předložení.“ – Jednomyslně schváleno  
Rektor JU prof. Střeleček akceptoval rozhodnutí senátu a konstatoval, že bližší spolupráci AS 
při tvorbě DZ uvítá.  
 

4. Schválení složení Vědecké rady ÚFB JU. 
AS JU jednomyslně schválil návrh na jmenování členů Vědecké rady ÚFB JU podle §34, 
odst. 5. 

 

5. Schválení statutu Evropského informačního centra JU. 
 Kvestorka JU ing. Kropáčková vysvětlila smysl navržených změn.  
 Vedoucí EIC JU prof. Švejda osvětlil činnost centra a zároveň navrhl zařadit do čl. 1 
odst. 4. „…vedoucí, kterého jmenuje a odvolává rektor Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích po dohodě s koordinační radou.“  
 Prof. Blažka navrhuje čl. 4 odst. 1. řádek 3 „Je tvořeno…etc.“ Přesunout do čl. 1 odst. 4. 
a následně dokument přečíslovat. Z uvedeného odstavce navrhuje vypustit: „Jejich vzájemný 

vztah je dán interní smlouvou.“   

Návrh prof. Blažky byl po diskusi jednomyslně schválen.  



 Prof. Blažka nadále upozornil na problematické znění preambule: „EIC…vzniklo na 
základě zřizovací listiny ze dne 1.7.1995 a následně smlouvy o spolupráci ze dne 30.ledna 
2003.“ EIC nemohlo vzniknout dvěma právními akty.  
Rektor JU prof. Střeleček trvá na předloženém znění preambule. 
Prof. Papoušek upozornil, že stávající znění nemá ani gramatickou logiku.  
Dr. Bezecný navrhuje formulaci: „Jeho současná podoba je upravena smlouvou o 
spolupráci“. 

Návrh dr. Bezecného jednomyslně schválen.    

 Prof. Blažka navrhuje v čl. 2, odst. b vypustit: „činnost informačního centra pro…“ 
Návrh prof. Blažky jednomyslně schválen.  

 Dr.Křišťan upozornil na nutnost doplnění názvu univerzity do validních názvů EIC ve 
světových jazycích sub čl. 1 odst. 2.  
 Dr. Hrubý znovu otevřel diskusi o formulaci: : „Jeho současná podoba je upravena 
smlouvou o spolupráci“. Upozornil na právní bezobsažnost termínu „podoba“. 

Po diskusi přijata formulace: „EIC…vzniklo na základě zřizovací listiny…a smlouvou o 
spolupráci.“ 

Výsledky hlasování:  
Komora učitelů: pro 12, proti 0, zdrželi se 4. 
Komora studentů: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Návrh byl přijat. 
 Diskuse o návrhu prof. Švejdy zařadit do do čl. 1 odst. 4. „…vedoucí, kterého jmenuje a 
odvolává rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích po dohodě s koordinační 
radou.“ Návrh odůvodňuje úzkou spoluprací EIC se Statutárním městem České Budějovice  
a Jihočeským krajem. 
Rektor JU prof. Střeleček zásadně odmítá – odpovědnost musí nést pouze rektor.  
Dr. Bezecný návrh rovněž odmítá. EIC je plnoprávnou součástí JU, rozhodnutí musí být jen 
v pravomoci rektora. 

Prof. Papoušek upozorňuje, že uvedená změna by mohla být chápána jako precedens pro 
narušování akademických svobod vnějšími subjekty.  
V diskusi zazněly kompromisní návrhy „ po projednání s koordinační radou“ (Křišťan), 
„po vyjádření koordinační rady“ apod.; nezískaly však pro hlasování potřebnou podporu. 

Hlasování o návrhu prof. Švejdy: 
Komora učitelů: pro 5, proti 8, zdrželi se 3. 
Komora studentů: pro 0, proti 3, zdrželi se 4. 
Návrh nebyl přijat.  
 Hlasování o celém textu Statutu EIC JU ve smyslu provedených úprav: 

Komora učitelů: pro 15, proti 0, zdrželi se 1. 
Komora studentů: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Návrh byl přijat. 
 
6. Schválení rigorózního řádu HÚ JU. 
 Ředitel HÚ JU dr. Novotný prezentovat předložený návrh – vnitřní předpis mimofakultní 

součásti JU podléhá schvalování AS JU.  
 Prof. Blažka vznesl dotaz na způsob zahájení rigorózního řízení – je v kompetenci 
ředitele HÚ JU.   

Předložený návrh byl  jednomyslně schválen. 
 

7. Projednání žádosti o rozšíření akreditace Bc. stud. programů Historické vědy 7105R, 
stud. obor Archeologie a stud. obor. Historie s rozšířenou výukou latinského jazyka.  



Předložený návrh prezentoval ředitel HÚ JU dr. Novotný. Proti předloženému návrhu nebylo 
námitek. 

AS JU doporučuje podle § 9 odst. 2 písm. a zákona č.111/1998sb. rozšíření akreditace 
uvedených stud. programů na HÚ JU.  
 
8. Projednání žádosti o rozšíření Dr. Studijního programu Zootechnika P 4103, stud. 
obor Rybářství.   
 Předložený návrh prezentoval zástupce VÚRH ing. Kozák. 
 Rektor JU prof. Střeleček navrhuje do názvu studijního oboru explicitně uvést „obor 
v českém jazyce“. Upozorňuje dále na nutnost, aby v dr. studijním programu byli 

vyučujícími pouze doc.a prof., výjimečně Ph.D. (CSc.). 
AS JU doporučuje podle § 9 odst. 2 písm. a zákona č.111/1998sb. rozšíření uvedeného 
studijního programu na VÚRH.  
 
9. Návrh rozpočtu HU JU na r. 2003. 
Ředitel HÚ JU dr. Novotný vysvětlil, proč je návrh předkládán až nyní (vznik HÚ JU jako 
samostatné součásti JU v průběhu roku, faktická neexistence AS JU). 
Předložený návrh byl jednomyslně schválen. 

 

10. Schválení kandidáta PF JU do Rady VŠ. 
AS PF JU navrhl jako svého kandidáta do Rady VŠ PhDr. Radka Vobra, Ph.D.  
Návrh byl jednomyslně přijat.    
 

11. Schválení studentského zástupce za JU do RVŠ.  
Místo studentského zástupce z v RVŠ Michala Roháčka, který se vzdal mandátu navrhl Jan 
Jukl jménem studentské komory AS JU jako studentského zástupce do RVŠ Tomáše 
Zdechovského z TF.  

Návrh byl jednomyslně přijat.    
 
12. Informace o výzvě AS UPOL  
Předseda AS dr. Křišťan informoval o výzvě AS UPOL k problematice financování VŠ, 
kterou zaslal členům senátu e-mailem.  AS JU se k výzvě nevyjádřil. Dr. Křišťan. vyzval 
členy AS k další e-mailové diskusi k dané záležitosti vyjádřené především v Prohlášení Rady 
vysokých škol ze dne 18.9.2003 (členové senátu obdrželi e-mailem). Zároveň vyzval 
k zasílání podnětů pro tvorbu nového zákona o VŠ.   
 

13. Vyhlášení voleb kandidáta na funkci rektora JU.  
Dr. Křišťan navrhl harmonogram průběhu voleb: 
Vyhlášení voleb ke dni 15.10. 
návrhy kandidátů do 29.10. 
zjištění souhlasu navrhovaných do 4.11. 
zasedání senátu – vyhlášení kandidátů 4.11. 
možnost podání písemných připomínek do 11.11. 
zasedání senátu – představení kandidátů 18.11. 
volba kandidáta na rektora – 25.11. 

.  

Doc. Krejčí navrhuje uskutečnit volbu děkana v den jejich veřejného představení. 
Prof. Zrzavý nesouhlasí. Má-li se harmonogram zkrátit, pak některé ověřovací lhůty. 
Prof. Papoušek navrhl ponechat stávající návrh.  
Na návrh doc. Krejčí změněn termín volby z 25.11.2003 na 24.11.od 17,00 hod.  



Návrh byl přijat.  
Akademický senát JU vyhlásil k 15.10.2003 volby kandidáta na funkci rektora. Oznámení o 
jejich konání bude zveřejněno na www stránkách univerzity, na úřední desce JU a na 
úředních deskách fakult a dalších součástí JU.  
AS ustanovil volební komisi ve složení Křišťan, Kozlová, Jukl. 
 

Datum příštího zasedání AS JU bylo stanoveno na 4.11. 2003 18.30  hod– vyhlášení 
navržených kandidátů na funkci rektora JU. 
 
 

Zapsal: Ondřej Doskočil 
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