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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU   

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

KONANÉHO DNE 12. LEDNA 2012 
 

Přítomni (bez titulů):  

Michal Bauer, Rudolf Hrubý, Jakub Vondruška, Kamil Pícha, Tomáš Volek, Vladimír Papež, Filip 

Petrách, Martina Halamová, Veronika Veberová, Barbora Poslušná, Markéta Veselá, Jan Štumbauer, 

Miroslav Procházka, Jan Petr, Šimon Heller, Martin Günzel, Libor Grubhoffer, Petr Šmilauer, Iva 

Dostálková, Vojtěch Študent, Anna Vlašánková, Martin Bláha, Jan Kouřil, Josef Velíšek, Jan Másílko, 

Miloš Havelka, František Štěch, Tomáš Veber, Alois Křišťan, Eva Křenková, Lukáš Laibrt, Andrea 

Hudáčková, Václav Šnorek,  Kvetoslava Kotrbová, Lukáš Martínek, Pavel Vejsada, Vladislav Kukačka, 

Hana Čížková, Miroslav Maršálek, Kristýna Líbalová 

Omluveni:  - 

Nepřítomni: -  

 

Hosté: zástupci tisku, Ondřej Doskočil (zástupce JU v předsednictvu RVŠ) 

Senát je usnášeníschopný.  

Jako zapisovatel se nabídl senátor M. Procházka (PF), ověřovatelé zápisu: T. Veber (TF) a K. Pícha (EF), 

skrutátoři: V. Papež (EF) a L. Martínek (ZSF). 

 

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

pro – 38, proti – 0, zdržel - 2 

 

Program: 
1. Informace o hlasování per rollam. 

2.    Informace k jednání Rady vysokých škol a předsedů univerzitních akademických senátů k situaci 

kolem věcných záměrů zákona o vysokých školách a finanční pomoci studentům z pera MŠMT. 

 3.  Volba kandidáta na rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

V úvodu jednání byl vznesen návrh na změnu programu jednání tak, aby bod třetí – volba rektora – se stal 

prvním bodem jednání.  

 

Hlasování o změně v programu zasedání: 

pro – 11, proti – 16, zdržel – 13  - návrh nebyl přijat 

 

Hlasování o původně navrženém programu zasedání: 

pro – 28, proti – 4, zdržel – 8  - program byl schválen 

 

 
ad 1) Hlasování per rollam 

Předseda AS JU Bauer informoval o hlasování per rollam. 

Hlasování o Usnesení AS JU k situaci v souvislosti s projednáváním věcných záměrů zákona o vysokých 

školách a zákona o finanční pomoci studentům bylo zahájeno 22. 12. v 11:10 a ukončeno 31. 12. 2011 

v 17:55. Pro návrh se vyjádřilo celkem 25 senátorek a senátorů – návrh byl přijat. 
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ad 2) Diskuse k věcným záměrům zákona o vysokých školách a finanční pomoci studentům a 

k jednání Rady vysokých škol 

 

Zástupce JU v předsednictvu RVŠ O. Doskočil informoval o průběhu jednání Rady VŠ. Podle jeho slov se 

nenaplnilo očekávání, že Rada v novém složení přijme jasné stanovisko k připomínkám vysokých škol a 

akademických senátů univerzit k věcnému návrhu zákona o VŠ z pera MŠMT. Především se ukázalo, že 

Rada nebyla MŠMT zahrnuta mezi oficiální připomínková místa. Podle stanoviska MŠMT však je povaha 

připomínek (vzniklých v této linii) podobná charakteru ostatních oponentur a budou tak vlastně 

při projednávání na úrovni vlády diskutovány. Konečné stanovisko Rady VŠ k této otázce nakonec nebylo 

přijato. 

Při jednání Rady VŠ bylo dále přijato usnesení k projednávání rozpočtu VŠ v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR, v němž Rada vyzývá sněmovnu k odpovědnému přístupu k řešení financování českých 

vysokých škol.  
 

Předseda AS informoval o jednání předsedů AS univerzit k procedurálnímu vyřazení připomínek RVŠ i 

akademických senátů k věcnému záměru zákona o VŠ. Upozornil na nutnost rychlého svolání jednání AS 

i Akademické obce JU tak, aby se formulovala jednoznačná a výrazná stanoviska k celé negativní situaci. 

Termín jednání AS nebyl v tomto směru v této chvíli projednáván.        

 
ad 3) Volba kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

Předseda AS JU ve svém vstupním slově poděkoval kandidátům. Dále konstatoval, že se v souvislosti 

s volbami objevily případy nekorektního chování, jež jsou naprosto neslučitelné (nejen) s akademickým 

prostředím. Vytkl přítomným senátorům také malou účast na předvolebních prezentacích obou kandidátů 

na funkci rektora.   

Poté M. Bauer zevrubně popsal, jakým způsobem bude volba probíhat – organizace voleb i mechanismus 

provedení volebního aktu zůstane stejný jako při prosincové první volbě. Pokud po dvou kolech nebude 

rozhodnuto o vítězi, tedy žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, proběhne mezi 2. a 3. 

kolem 15 – 20 minutová přestávka, při níž se oba kandidáti sejdou a projednají další postup, se kterým 

bude AS následně seznámen.    

Proti návrhu organizace voleb nevznikla žádná námitka. 

 

Hlasování o postupu volby kandidáta na funkci rektora JU: 

pro – 39, proti – 1, zdržel – 0 

 

 

1. kolo volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Odevzdáno 40 hlasovacích lístků. 

Vhozeno 40 hlasovacích lístků. 

 

L. Grubhoffer – 18 hlasů 

M. Šoch  – 17 hlasů 

Prázdné lístky – 5  

 

 

2. kolo volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Odevzdáno 40 hlasovacích lístků. 

Vhozeno 40 hlasovacích lístků. 

 

L. Grubhoffer – 20 hlasů 
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M. Šoch  – 16 hlasů 

Prázdné lístky – 4  

Předseda AS JU vyhlásil přestávku mezi 2. a 3. kolem volby. 

Po jejím ukončení vystoupil kandidát na funkci rektora, prof. M. Šoch, a oznámil, že svou kandidaturu 

v duchu svého předvolebního prohlášení stahuje a odstupuje z voleb. Poděkoval svým volitelům za 

odevzdané hlasy a požádal své senátory, aby podpořili zvolení kandidáta na funkci rektora. 

 

3. kolo volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Do třetího kola postoupil jediný kandidát, pro volbu byly vyhotoveny nové volební lístky s jeho jménem 

s tím, že volba samotná proběhne označením či neoznačením políčka u jeho jména na kandidátní listině.  

 

Odevzdáno 40 hlasovacích lístků. 

Vhozeno 40 hlasovacích lístků. 

 

L. Grubhoffer – 28 hlasů 

Prázdné lístky – 10 

Neplatné lístky – 2  

 

Předseda AS JU Bauer vyhlásil výsledky voleb – kandidátem na funkci rektora byl zvolen p. prof. RNDr. 

Libor Grubhoffer, CSc., předseda senátu mu dále blahopřál k vítězství a popřál mu v nové funkci 

mnoho úspěchů.  

Zvolený kandidát na funkci rektora prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., vystoupil s krátkým 

proslovem, v němž oslovil AS JU. 

 

 
Termín dalšího zasedání AS JU nebyl stanoven. 

 

 

zapsal: M. Procházka 
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích   

     AKADEMICKÝ SENÁT  
       __________________________________________________________ 
        Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, e-mail: senat-ju@jcu.cz 

 

 

 

 

Stanovisko Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k 
Věcnému záměru zákona o vysokých školách  

a zákona o finanční pomoci studentům 
 
Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se připojuje ke stanovisku Rady vysokých 
škol ze dne 24. listopadu 2011 a stanovisku Akademického senátu Univerzity Karlovy ze dne 2. prosince 
2011, které odmítají současnou podobu navrhovaných změn zákona o vysokých školách (dále jen zákona 
o VŠ) a zákona o finanční podpoře studentům (dále jen zákona o FPS). 
 
Akademický senát JU považuje návrhy věcných záměrů zákona o VŠ a zákona o FSP za dokumenty, které 
musejí jak formou, tak obsahem doznat změn, aby se předešlo opodstatněným pochybnostem v jejich 
výkladu.  
 
Akademický senát JU požaduje, aby se o obou věcných záměrech diskutovalo se zástupci vysokých škol a 
bylo s vážností přihlíženo ke všem připomínkám, které vysoké školy k těmto záměrům mají.  
 

Za obzvláště nebezpečné považuje Akademický senát JU především tyto body: 
 
1.  V dlouhodobě projednávaném Věcném záměru zákona o VŠ byla v poslední době jednostranně 

provedena celá řada změn s naprostým ignorováním názorů reprezentace vysokých škol. 
 
2.  Předložené věcné návrhy potlačují samosprávný charakter univerzit, převádějí kompetence AS do 

struktur, které jsou pod silným politickým a komerčním tlakem, což je pro akademickou obec 
obzvláště nebezpečné.  

 
3.  Snížení možnosti participace studentů na chodu jednotlivých univerzit. 

 

 

 
V Českých Budějovicích dne 20. 12. 2011 
 
 
 
 

doc. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D. 
předseda AS JU 
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