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Zápis ze zasedání Akademického senátu 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

konaného dne 28. 11. 2006 
 

 

Přítomni (bez titulů):  Křišťan, Suchý, Beneš, Blažka, Dostálková, Bezecný, Jaklová, Král, 

Havelka, Štěpánková, Švejda, Kaplánek, Klapetek, Doskočil, Kozlová, Vitoň, Klufová, 

Rolínek, Soukupová, Kaftan, Randák 

studenti: Scholz, Hrouzek, Martínek, Oubrechtová, Pohanová, Janoušková, Veber, Pech, 

Zaťková, Hulák, Valenta 

Omluveni (bez titulů): Lučan (student), Hamerník (student) 

Host (bez titulů): H. Kropáčková – kvestorka JU v ČB  

 

 

Program: 

 

1. Zpráva komise ustanovené k volbě rektora. 

2.  Pravidla pro přijímací řízení na ÚFB JU. 

3. Návrh na doplnění VR VÚRH JU. 

4.  FRIM 2006. 

5.  Volba náhradníka do studentské komory RVŠ. 

6. Studentská komora AS JU. 

7.  Informace z RVŠ. 

8. Různé. 

9. Volba kandidáta na funkci rektora JU pro období 2007 - 2011. 
 

 

Jako zapisovatel se přihlásil Gabriel Švejda (PF JU), jako ověřovatelé zápisu sl. Pohanová 

(PF) a pan Vitoň (ZSF), jako skrutátoři Z. Bezecný (FF) a T. Veber ( TF ). 

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

studenti: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

učitelé: pro – 18, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Jednání o navrženém programu zasedání AS JU 

V programu jednání byla za souhlasu všech přítomných provedena změna v bodu 5, kdy se 

nebude volit náhradník, ale rovnou člen studentské komory RVŠ, protože dosavadní zástupce 

JU v SK RVŠ mezitím na svou funkci rezignoval. Druhá změna je z organizačních důvodů, 

kdy bod 3 a 5 bude z hlediska personální volby spojen.               

 

Předseda AS JU informoval Senát JU v ČB o úmrtí prof. Veselovského. Vzpomínkou na 

spolupráci prof. Veselovského s JU v ČB uctil jeho památku prof. Blažka 

 

ad 1/  Senátor Scholz seznámil členy Senátu JU se zprávou komise ustanovené k volbě 

rektora:  

„Dne 6.11. 2006  se komise ustanovená pro volbu rektora seznámila s došlými návrhy na 

volbu kandidáta na funkci rektora JU pro období 2007-2011. Ve všech došlých návrzích byla 

dvě jména, prof. Václav Bůžek a prof. Miroslav Papáček. V souladu s našim harmonogramem 

jsme zjistili stanoviska navržených kandidátů. Prof. Václav Bůžek kandidaturu přijal, 

prof. Miroslav Papáček kandidaturu nepřijal. V souladu se schváleným harmonogramem a 
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podle článku 24 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS JU jsme zveřejnili oznámení s dalšími 

údaji volebního procesu (jméno, možnost připomínek, setkání ak. obce, volba). K uvedené 

kandidatuře mohl každý člen akademické obce podat písemné připomínky; žádná připomínka 

nebyla v termínu doručena. AS JU pozval členy akademické obce a pracovníky JU na setkání 

při kterém uchazeč o funkci rektora uvedl svou představu o dalším vedení univerzity a byl 

také k dispozici pro zodpovězení otázek. 

V souladu s se schváleným harmonogram je tedy volba stanovena na dnešní zasedání. 

Za komisi ustanovenou k volbě rektora JU tedy konstatuji, že celý proces návrhu kandidátů, 

zveřejnění kandidátů, návrhů připomínek a představení kandidátů  proběhl dle platného 

volebního a jednacího řádu podle článku 24 odst. 1., 2. a 3 Volebního a jednacího řádu AS 

JU.“ 

 

Senát vzal tuto zprávu na vědomí bez připomínek. 

 

ad 2/  Po představení pravidel pro přijímací řízení na ÚFB JU a rozpravě k textu bylo 

hlasováno o tomto bodu jednání. Jednomyslný výsledek (10/19) znamená, že předložený text 

byl Senátem JU v ČB schválen. 

 

ad 3/  Po představení kandidátů VR VÚHR a následné rozpravě bylo tajně hlasováno s těmito 

výsledky: prof. Křížek – studenti pro - 11, proti - 0, zdržel se - 0 

                                        učitelé   pro - 17, proti - 0, zdržel se - 2 

                RNDr. Roth -  studenti pro - 10, proti - 0, zdržel se - 1 

                                        učitelé   pro - 17, proti - 0, zdržel se - 2 

 

ad 4/  Paní kvestorka Hana Kropáčková seznámila členy Senátu JU s předloženým materiálem 

a zdůvodnila pozdější termín jeho uvedení. V rozpravě se probírala otázka nákladů na 

výstavbu a problematika převoditelného příspěvku. Na dotaz senátora Beneše vysvětlila paní 

kvestorka dotazovanou položku 17 000 000 Kč a seznámila senátory s problematikou 

rekonstrukce plynovodu a teplovodu. Předložený text byl schválen jednohlasně (11/19). 

 

ad 5/ Volba do studentské komory RVŠ - senátor Scholz navrhl a představil kandidátku 

Lenku Polákovou, studující bakalářské studium ošetřovatelství na ZSF JU v ČB, s tím, že 

studentská komora Senátu JU v ČB bude hledat dalšího kandidáta na funkci náhradníka. 

Hlasováním (11/17) byla kandidátka jednomyslně zvolena. 

 

ad 6/  Senátor Scholz představil Senátu JU v ČB obsah připravovaného jednání v Brně a 

projekt: „Zelená univerzita“. Dále seznámil senátory s obavami kvantitativního obsazení 

studentské komory Senátu JU v ČB v nejbližším období. Diskuze po této zprávě se týkala 

návrhů pro zlepšení docházkové morálky na jednání Senátu JU v ČB v nejbližším období, 

zatím bez závěrů a usnesení.   

 

ad 7/  Informace z RVŠ podal senátor Z. Bezecný a předseda AS JU v ČB A. Křišťan. 

Diskuze se týkala otázek otázky sociálního stipendia studentů ve vztahu k sociálním dávkám 

k datu 1. 1. 2007. Dále aktuální postřehy o střetu zájmů a problematiky lhůt k předkládání 

materiálů akademickým senátům.   

 

ad 8/ První v tomto bodu vystoupila doc. L. Kozlová a seznámila Senát JU v ČB s výsledky 

voleb děkana ZSF na období 2007 - 2011. 

 



 3 

Další část tohoto bodu vyplnila diskuze nad rozvojem informačních technologií na JU v ČB 

ve vztahu k investicím do Ústřední knihovny JU a nad současným stavem těchto technologií 

na JU v ČB. Senát JU v ČB v tomto ohledu odsouhlasil dvě usnesení: 

 

Unesení č. 1:  Akademický senát JU v ČB žádá rektora JU v ČB, aby do konce roku 2007 

předložil konkrétní návrhy koncepce rozvoje Ústřední knihovny JU v ČB a informačních 

technologií s tím souvisejících. Pověřenou osobou byl určen senátor Beneš (se 

spolupracovníky se součástí JU) 

Hlasování o tomto usnesení bylo jednomyslné (11/21) 

 

Usnesení č. 2:   Akademický senát JU v ČB pověřuje senátorku Dostálovou, aby ve spolupráci 

s  odd. CIT formulovala a projednala otázky potřebné k vyjasnění stávající problémů v oblasti 

informačních technologií. 

Hlasování o tomto usnesení bylo jednomyslné (11/20) 

 

ad 9/  Volba kandidáta na funkci rektora JU pro období 2007 - 2011. 

 

Řízení tajné volby se ujala řádně ustanovená volební komise (Beneš, Scholz, Klufová, 

Křišťan, Valenta) 

Pro zvolení je nutná nadpoloviční většina - tedy 18 hlasů. 

Na hlasovacích lístcích se nevyznačuje student - učitel 

 

Výsledek hlasování: pro - 29, proti - 0, zdrželi se - 3 

 

KANDIDÁTEM NA FUNKCI REKTORA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH PRO OBDOBÍ 2007 – 2011 BYL ZVOLEN: 

 

Prof. PhDr. VÁCLAV BỦŽEK,CSc. 

 

Akademický senát JU v ČB přeje rektorovi JU prof. PhDr. Václavu Bůžkovi, CSc., do dalšího 

funkčního období hodně pracovních i osobních úspěchů, děkuje za dosavadní spolupráci a těší 

se na další. 

  

  

Termín příštího zasedání AS JU bude upřesněn na začátku roku 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

České Budějovice 28. 11. 2006                                                             Zapsal: Gabriel Švejda 

                                                                                                               Ověřil:  sl. Pohanová, 

                                                                                                                             pan Vitoň 


