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Zápis ze zasedání Akademického senátu 
 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 8.března 2005 

 
 
 
Přítomni (bez titulů): 
Komora učitelů: Bezecný, Blažka, Doskočil, Dostálková, Ehrlichová, Holátová, Kaplánek, 
Kaštovský, Kozlová, Král, Křišťan, Pavlík, Sak, Vančura. 
Komora studentů: Hauer, Holec, Jukl, Koutecký (od 18.30), Očkay, Roháček, Rubeš, Vaňková, 
Volný.  
Hosté: rektor JU prof. Bůžek, prorektor JU prof. Brandl, prorektor JU prof. Střeleček, 
kvestorka ing. Kropáčková, zástupce ředitele ÚFB. 
 

 
Zasedání zahájil předseda AS JU dr. Křišťan a přivítal všechny přítomné hosty, senátorky a 

senátory. 
Předseda informoval o zaregistrování Volebního a jednacího řádu AS Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích na MŠMT, tedy o jeho platnosti. Oproti schválenému textu provedla 
JUDr. Matajsová v součinnosti s MŠMT úpravy charakteru „právního čistění“. Volební a 
jednací řád AS JU s vyznačenými změnami byl k dispozici  všem členům senátu. Předseda 
slíbil, že zajistí, aby nový text byl na webových stránkách. 

 
Předseda senátu informoval o programu zasedání AS JU. K programu zasedání neměli 

přítomní členové žádné připomínky, program byl všemi přítomnými členy AS JU schválen. 
 
Program:  
1. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v Ústavu 

fyzikální biologie JU v akad. roce 2005/2006. 
2.  Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Historickém 

ústavu JU v akad. roce 2005/2006. 
3. Rozpočet JU na r. 2005. 
4. Diskuse o změně Stipendijního řádu JU (dotace na ubytování) - viz e-mail předsedy AS JU 

ze dne 12. 2. t.r. 
5. Studentská komora AS JU. 
6.  Různé. 
 
 
Ad 1.  
Schvalování Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v Ústavu 
fyzikální biologie JU v akad. roce 2005/2006. 

Dokument byl elektronicky schvalován, k jeho schválení chyběl 1 hlas, viz. diskuse ke 
schválení na e-mail senat-ju@jcu.cz 

Zástupce ředitele Ústavu fyzikální biologie JU ještě jednou seznámil přítomné s obsahem 
dokumentu a reagoval  na  diskutovaný bod. č. 4)  a bod č. 4 a)  týkající se přijímaných  
absolventů. 

Předkladatel změnil předkládaný návrh následovně : v bodě 4a) se vypouští text: „na 
přírodovědeckých  nebo technických fakultách vysokých škol“. 
 

Hlasování: 

Komora studentů: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v Ústavu fyzikální 
biologie JU v akad. roce 2005/2006 v pozměněné formě byly schváleny.  
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Ad 2. 
Schvalování Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na 
Historickém ústavu JU v akad. roce 2005/2006. 

Diskuse proběhla k bodu 6), ve kterém byla zvažována funkce závorek vzhledem k obsahu 
sdělení. Žádný pozměňovací návrh nebyl předložen, dokument byl schvalován v navrhovaném 
znění. 
 

Hlasování: 

Komora studentů: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 13 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování. 
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na Historickém ústavu 
JU v akad. roce 2005/2006 byly schváleny. 

 
 
Ad 3. 
Rozpočet JU na r. 2005.  Materiál: Návrh rektora na rozdělení dotace ze státního rozpočtu          
                                                           roku 2005 na jednotlivé součásti JU 

Pan rektor seznámil přítomné členy s uvedeným materiálem. V komentáři k němu 
informoval přítomné senátory o tom, že dotace byla rozdělena podle pravidel MŠMT jako 
v předchozích letech. Rektor projednal materiál na Kolegiu rektora, byli s ním seznámeni 
děkani a ředitelé jednotlivých součástí JU, kvestorka informovala tajemníky fakult a ekonomy 
jednotlivých součástí. Na těchto setkáních  nebyly vzneseny námitky k předloženému  „Návrhu 
rektora na rozdělení dotace ze státního rozpočtu roku 2005 na jednotlivé součásti JU“. 

Paní kvestorka podrobně informovala o dvou základních okruzích dotací v návrhu, jak o 
základní dotaci na vzdělávací činnosttak i o institucionálních prostředcích na specifický 
výzkum. Zodpověděla dotazy týkající se např.: 
- struktury finančních prostředků určených pro provoz rektorátu. Vysvětlila, že v tomto 

materiále není přesná specifikace vzhledem k tomu, že aktivity se v průběhu roku mění 
a není možné na začátku roku přesně tyto částky zakomponovat. Proto byla navržena 
částka celková, odvozená procentuálním vyjádřením z dotace na vzdělávací činnost; 

- dopadu na provoz kolejí a menz. Konkrétní částka není v navrhovaném materiálu 
uvedena, protože není z MŠMT podklad, jaká bude výše této částky a  zatím není znám 
počet studentů, kteří splní stanovené podmínky. 

Pan rektor doplnil některá vysvětlení týkající se rozpočtu na provoz rektorátu. Seznámil 
senátory s plánovanými aktivitami JU a vývojem v oblasti personálních potřeb v návaznosti na 
priority JU týkající se oblasti celoživotního vzdělávání, University 3.věku, dále zajištění 
provozu pracoviště CIT a Goethe Institutu. 
 

Hlasování: 

Komora studentů: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Komora učitelů: 14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Návrh rektora na rozdělení dotace ze státního rozpočtu roku 2005 na jednotlivé součásti 
JU byl schválen. 

 
 
Ad 4. 
Diskuse o změně Stipendijního řádu JU (dotace na ubytování) - viz e-mail předsedy AS JU 
ze dne 12. 2. t.r. 
Materiál: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Č.j.: 28 780/2004-30 
Pravidla pro poskytování dotací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle 
zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování a stravování studentů 
a na ubytovací stipendia na rok 2005 
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Předseda senátu opětovně vysvětlil možnosti vytvoření vlastního mechanismu stipendií na 
ubytování a dal k rozhodnutí členům senátu, zda úprava přiznání stipendií bude připravena pro 
celou JU nebo zda  každá součást  JU bude mít svůj mechanizmus a tím i svůj vlastní stipendijní 
řád. 
Vyjádření přítomných členů senátu bylo jednomyslné: 

 vytvoření jednotné úpravy přiznání stipendia pro celou JU v Českých Budějovicích a 
tedy existence pouze jednoho stipendijního řádu platného pro celou JU. Tento materiál by měl 
schválit ještě stávající senát.  
  

Paní kvestorka na základě připomínek senátorů vysvětlila mechanizmus a fungování dotace a 
stipendií a doporučila převzít kritéria MŠMT.  
Další diskuse se týkala otázky převzetí kritérií MŠMT nebo úpravy dle potřeb JU a jednotlivých 
bodů v materiálu MŠMT. Diskutované oblasti objasňoval a vysvětloval i pan prorektor Brandl. 
Výsledkem diskuse byla následující dohoda: 

- senátor Vančura spolu se senátorem Juklem připraví a rozešlou senátorům návrhy 
podmínek na získání dotace ubytovacího stipendia (týká se článku  4.2,  odst. 3,  písm b,   
bod 2. , 3. a bod 5 „Pravidel pro poskytování dotací MŠMT.....“. 

 
Ad 5. 
Studentská komora AS JU. 

Tomáš Hauer informoval o činnosti Studentské Rady - poradního orgánu rektora. Jejími 
členy jsou studenti studentských komor senátů fakult i JU a Rady vysokých škol. 
K problematice dotací na stravování a ubytování se uskuteční schůzka s ing. Vrtiškou, ředitelem 
Správy  kolejí a menz. 

 
Zástupce Studentské rady navrhl, aby předsedkyně Studentské rady byla zvána  na zasedání 

AS JU. 
Výsledek: předsedkyně může kdykoliv přijít, protože zasedání senátu jsou veřejná, pozvání 

zprostředkuje člen studentské komory senátu, který ji bude informovat o termínu zasedání. 
 
Pan rektor požádal o zasílání zápisů ze zasedání Studentské rady, aby byl informován o 

aktuálních problémech a mohl na ně reagovat. 
Výsledek: zápisy ze zasedání budou zasílány k rukám rektora. 
 
 
Ad 6. 
Různé. 
V diskusi vystoupil prof. Blažka a inicioval aktivitu „ Sociální postavení studenta“. 
Pro veřejnou diskusi otevřel prostor již v e-mailovém vyjádření k problematice dotací a 
stipendií na ubytování studentů. 
 
Výsledek: 

Bude vytvořen podkladový materiál upozorňující na záležitosti poškozující studenty. 
Pracovní skupina: prof. Blažka, Dr. Kozlová a zástupci studentů, kteří se v  pondělí 14.3.05 
zkontaktují s prof. Blažkou a připojí se k pracovní skupině.  
Možnosti předloženého materiálu:  
Poslanecká iniciativa, Rada VŠ-předseda senátu, Konference rektorů-nabídka pana rektora JU. 
 
 
 
Další zasedání AS JU jsou předběžně naplánována na  12. dubna 2005 
 
 
Zapsala:  Holátová Darja 
V Českých Budějovicích 8.3.2005 


