
Zápis ze zasedání akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

3. května 2011, 14.00 hod. 

 

Přítomni (bez titulů): 

Vyučující: Bauer, Kouřil, Bláha, Smíšek, Petr, Riegert, Okrouhlík, Kaplánek, Doskočil, 

Šnorek, Maršálek, Kukačka, Vejčík, Kaftan, Dvořák, Ryantová, Kotrbová 

 

Studenti: Vojtová, Kroupová, Houska, Kouba, Brdek, Kasalický, Duda, Křenková, 

Vondruška, Královec, Zajatz, Marková 

 

Hosté: prof. Hrabánková (rektorka), prof. Polívka (prorektor), JUDr. Matajsová (právní odd.), 

navržení členové hlavní volební komise 

 

Omluveni (bez titulů): 

Vyučující: Křišťan, Rost, Řehoř, Suda, Jandová, Dostálková, Štěch, Císař, Kutá Smatanová, 

Randák 

 

Studenti: Šalamoun, Koukal, Štěpánková, Sattran, Staníková, Hořáková, 

 

Průběh jednání 

1. Jednání vedl místopředseda AS JU doc. Bauer. Předsedající zahájil jednání, poté byli pro 

dnešní jednání navrženi: jako zapisovatel Kaplánek, jako ověřovatelé zápisu Křenková a 

Kouřil a jako skrutátoři Kasalický a Brdek. Pověření jmenovaných bylo schváleno veřejným 

společným hlasováním. 

Výsledky hlasování (pro – proti – zdržel se): 26-0-0 

 

2. Předsedající předložil ke schválení program zasedání s jednou změnou: vzhledem k tomu, 

že se nový člen AS JU Jan Šalamoun, který měl být přivítán, omluvil, odpadl plánovaný první 

bod jednání. Program zasedání byl schválen. 

Výsledky hlasování: 26-0-0 

 

3. Rektorka prof. Hrabánková stručně představila nový návrh složení Vědecké rady Jihočeské 

univerzity (VR JU) ke schválení. Prorektor prof. Polívka vysvětlil důvod změny návrhu: v 

původním návrhu byli dva odborníci navrženi jako externí členové VR JU, ačkoli mají s JU 

pracovní poměr; na základě připomínek členů AS JU byla chyba odstraněna. 

Senátor Kasalický požádal o upřesnění údajů k odborné kvalifikaci navržené členky VR JU 

dr. Škodové Parmové. Rektorka Hrabánková doplnila informace. Poté pokračovala diskuse o 

vhodnosti jmenování prorektorů univerzity do vědecké rady.  

Předsedající vyzval k hlasování o složení VR JU. Senátor Doskočil navrhl provést toto 

hlasování tajně a tak, aby se členové AS JU mohli vyjádřit ke každému navrženému 

kandidátovi jednotlivě, protože se jedná o hlasování „personálního charakteru“ (§ 23, odst. 3 

Volebního a jednacího řádu AS JU). Tento návrh nebyl přijat. 

Výsledky hlasování: 8-15-5 

Proto hlasování o složení VR JU proběhlo veřejně a společně. AS JU schválil navržené 

složení VR JU. 

Výsledky hlasování: 21-4-3 

 

4. Předsedající předložil ke schválení návrh složení hlavní volební komise pro volby do AS 

JU na období 2011-2013. Do hlavní volební komise byli z jednotlivých součástí navrženi tito 

kandidáti: 



Ekonomická fakulta: JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D. 

Filozofická fakulta: Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D. 

Pedagogická fakulta: Mgr. Martin Voříšek, Ph.D. 

Přírodovědecká fakulta: Mgr. Vojtěch Kasalický 

Fakulta rybářství a ochrany vod: Ing. Pavel Vejsada, Ph.D. 

Teologická fakulta: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 

Zdravotně sociální fakulta: Mgr. Věra Veisová 

Zemědělská fakulta: Ing. Lenka Hanusová, Ph.D. 

Ústav fyzikální biologie: Ing. Jiří Plch 

Předsedající prezentoval návrh rektorky jmenovat do hlavní volební komise kromě členů 

navržených fakultami také pracovnici rektorátu JUDr. Růženu Matajsovou. Takto upravený 

seznam členů hlavní komise předložil předsedající k hlasování. 

Proběhla také krátká diskuse o tom, zda je nutné, aby Ústav fyzikální biologie měl v novém 

senátu zastoupení, když se uvažuje o jeho zrušení nebo zda by neměl být mandát jeho 

kandidátů omezen. Došlo se k závěru, že Volební a jednací řád AS JU to neumožňuje, takže je 

třeba, aby Ústav fyzikální biologie měl zastoupení v novém senátu.   

Dříve než se přikročilo k vlastnímu hlasování, předseda AS JU požádal senát o schválení 

veřejné formy hlasování i v tomto případě. Tento návrh byl schválen jednomyslně. 

Výsledky hlasování: 28-0-0 

Pak proběhlo hlasování o složení hlavní volební komise. Senát schválil výše navržené 

kandidáty. 

Výsledky hlasování: 28-0-1   

Senát současně vzal na vědomí složení dílčích volebních komisí na jednotlivých součástech 

JU. 

Poté informovala JUDr. Matajsová o problematice voleb a zodpovědnosti hlavní volební 

komise za jejich regulérnost. Po této krátké informaci přistoupil senát k volbě předsedy a 

místopředsedy hlavní volební komise. Do funkce předsedy byli navrženi: JUDr. Matajsová a 

doc. Kaplánek. Volba proběhla opět veřejně. Předsedkyní komise byla zvolena JUDr. 

Matajsová. 

Výsledky hlasování: 

pro JUDr. Matajsovou: 20-6-3 

pro doc. Kaplánka: 9-3-17 

Do funkce místopředsedy byli navrženi: Mgr. Kasalický, doc. Kaplánek a Ing. Pavel Vejsada, 

Ph.D. Volba proběhla stejným způsobem jako předchozí, jenom s tím rozdílem, že byly 

sčítány pouze hlasy „pro“ jednotlivé kandidáty. Místopředsedou komise byl zvolen doc. Mgr. 

Michal Kaplánek, Th.D. 

Výsledky hlasování: 

pro Mgr. Kasalického: 6 hlasů 

pro doc. Kaplánka: 17 hlasů 

pro Ing. Vejsadu, Ph.D.: 6 hlasů 

 

5. Informace o provozu Akademické knihovny JU 

AS JU pozval jako hosta na své zasedání ředitelku Akademické knihovny PhDr. Helenu 

Landovou, která informovala senát o výsledcích prvního roku provozu Akademické knihovny 

JU a odpověděla na několik dotazů. Na závěr jejího vystoupení zaznělo několik poděkování, a 

to jak od členů senátu, tak i od paní rektorky. 

 

6. Diskuse o návrhu nového zákona o vysokých školách 

Na výzvu místopředsedy AS JU doc. Bauera prezentovala JUDr. Matajsová členům senátu 

hlavní body věcného záměru zákona o vysokých školách. Přitom především vysvětlila, že 



navrhovaný zákon by měl vyřešit některé legislativní nesrovnalosti, jako např. rozpor 

dosavadního vysokoškolského zákona se zákoníkem práce a s občanským zákoníkem. Dále 

informovala o nejdůležitějších změnách, které návrh zákona přináší (dělba pravomocí uvnitř 

vysokých škol se přednáší na jejich vnitřní předpisy). Rektorka prof. Hrabánková informovala 

o tom, že Univerzita Karlova pošle svoje stanovisko k názorům, které nedávno vyslovil 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš. Také JU připravuje svoje připomínky. 

Na jejich znění bude pracovat rektorka spolu s prorektory a děkany fakult 10. května. Věcný 

návrh zákona bude připomínkován do konce září, pak bude zpracováno paragrafové znění, 

které bude předáno v listopadu Parlamentu ČR ke schválení. Již nyní existují závažné 

připomínky (Česká komora rektorů, Asociace děkanů filozofických fakult). 

Prof. Hrabánková dá členům AS JU k dispozici text připomínek, které připraví se svým 

kolegiem. Doc. Bauer navrhl, aby připomínky byly předloženy na dalším zasedání AS JU. 

 

7. Zprávy z Rady vysokých škol 

Zástupce AS JU v RVŠ doc. Kouřil informoval o tom, že na posledním sněmu RVŠ vystoupil 

ministr Dobeš; na tomto sněmu se opět otevřela problematika Západočeské univerzity v Plzni. 

 

8. Zprávy ze studentské komory AS JU 

Studentská komora informovala o studentském hodnocení výuky a o programu 

Mezinárodního studentského klubu studentů. 

 

9. Různé 

Mgr. Jan Petr, Ph.D. požádal o schválení nového zástupce Pedagogické fakulty JU v Radě 

vysokých škol (doc. Petáková). Předsedající sdělil senátu, že o této změně budeme hlasovat 

per rollam, neboť v této době již nebyl AS usnášeníschopný. 

Předsedající požádal členy AS JU, aby se AS JU ještě sešel v tomto složení před skončením 

svého volebního období, protože je potřeba projednat některé urgentní záležitosti ještě 

v květnu. Další schůze AS JU se tedy bude konat v úterý 24. května v 16.00 

 

Zapsal: Michal Kaplánek 

10. 5. 2011 


