
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
dne 5. října 2004 
 

Přítomni (bez titulů): Křišťan, Kozlová, Jukl, Blažka, Kaštovský, Koutecký, Hauer, Krejčí, 
Švejda, Očkay, Roháček, Kaplánek, Ehrlichová, Doskočil, Pavlík, Podlaha, Hrubý, Bezecný, 
Král. 

 

Hosté (bez titulů): Bůžek, Zrzavý, Velemínský, Štys 

 
1. Předseda AS zkonstatoval, že senát není usnášeníschopný z důvodu nepřítomnosti 
nadpoloviční většiny členů studentské komory AS JU (do požadovaného kvóra chybí 1 
student). Navrhl probrat jednotlivé body v diskusi, využít přítomnosti hostů k vyjasnění 
případných nejasností v předložených materiálech a tyto, nebude-li námitek, předložit ke 
schválení v elektronickém hlasování.  

Přítomní s návrhem  souhlasili. 

 

2. Předseda AS JU přivítal nové členy senátu Albína Očkaye a Michala Roháčka, oba z PF.  
Současně oznámil rezignaci Rudolfa Svobody (TF) z důvodů studia v zahraničí. AS JU má 
tedy v současné době 27 členů (17 + 10); není jisté, zda Lucie Bártů a Pavel Holec (oba ZF) o 
svém členství vědí. Místopředseda Jukl v součinnosti s kolegy Hrubým a Podlahou uvedené 

studenty zkontaktují. 
 

3. Rozpočet ÚFB JU. Dokument bude zaslán znovu s úpravou k elektronickému hlasování. 

 

4. VJŘ ZSF JU. Není námitek proti elektronickému hlasování. 
 

5. Studijní řád doktorského studia ZSF JU. Byl vznesen dotaz, zda po formální (nikoliv 

obsahové!) stránce je text zařazen do školní legislativy s ohledem na VŠ zákon § 33 odst.2. 
Zde se uvádí: „Vnitřními předpisy jsou a) (...) b) studijní a zkušební řád fakulty, pokud se 
fakulta neřídí stud. a zk. řádem veřejné vysoké školy (...) g) další předpisy, pokud tak stanoví 
statut fakulty.“ Ve statutu ZsF se však nic o předloženém materiálu nestanoví, předložený text 
za vnitřní předpis dle pís. b) také nelze považovat, neboť ZsF se řídí SaZŘ JU.  
Na uvedený dotaz nikdo z přítomných neuměl odpovědět, proto přítomní pověřili předsedu 
AS JU aby věc konzultoval se studijním prorektorem a text předložil k eventuelnímu 

elektronickému hlasování s jeho písemnou odpovědí.  
V případě oprávněnosti námitky se nabízí možnost nazvat text „Studijní a zkušební řád ZsF“ a 

jako první článek uvést ve smyslu „pro Bc. a Mgr. programy se fakulta řídí SaZŘ JU, 
v doktorských programech následujícím textem“, což by vyhovělo pís.b) Zákona; nebo učinit 
změnu ve statutu dle pís. g) Zákona. Obě možnosti vyžadují asi projednání ve fakultním 
senátu. 

 
6. Pravidla přijímacího řízení HÚ JU. Není námitek proti elektronickému hlasování. 

 

7. Příloha Statutu JU č. 3. Chybně uvedena akreditace řízení ke jmenování profesorem 
v oboru „Fyziologie živočichů“ u BF. Po úpravě není námitek proti předložení 
k elektronickému hlasování. 

 

8. Změna Statutu UFB JU čl. 2, bod e). Není námitek proti elektronickému hlasování. 
 



9. Volební komise pro doplňovací volby do AS JU. Není námitek proti elektronickému 
hlasování. 

 

10. Předseda oznámil rezignaci Jana Holoubka na mandát náhradníka do SK RVŠ. J. Jukl 

informoval, že SK AS JU pracuje na vyhledávání kandidáta pro tuto funkci.  
 

11. Změna VJŘ AS JU. Z. Bezecný zpracovává návrh změny dokumentu; pokud se týká 

mimofakultní akademické obce – diskuse tendovala k zachování současného znění s tím, že 
členové mimofakultní akademické obce registrovaní (pracovně i studijně) na jednotlivých 
součástech se na způsobu volby společné delegace (3+2) nějak domluví. 
 

12. Rektor JU nabídl možnost na některém z dalších zasedání zařadit na program jednání AS 
JU informace o směrech vývoje JU. Přítomní považují návrh za velmi užiteční.  
 

13. Prorektor Zrzavý pozval členy senátu z SK k přípravné schůzce k tvorbě „studentské 

rady“. 

 
14. J. Jukl v souvislosti s dotazem po „výchovně motivačních“ možnostech vůči opakovaně a 
bez omluvy absentujícím členům AS JU, kteří znemožňují jeho práci, vyzval delegace 
jednotlivých součástí, aby zreflektovaly přítomnosti/absence jednotlivých členů a zvážily 
případné varianty řešení. 
 

15. Předběžné datum  příštího zasedání: 2. XI. 2004. 
 

Zapsal: Alois Křišťan 
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