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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

KONANÉHO DNE 22. 10. 2013 
 

Přítomni (bez titulů):  
Kamil Pícha, Tomáš Volek, Monika Švárová, Martina Halamová, Jan Štumbauer, Jan Petr, Šimon 

Heller, Lucie Jochmannová, Jan Okrouhlík, Petr Šmilauer, Jan Kouřil, Jan Másílko, Radek Gebauer, 

Tomáš Veber, Alois Křišťan, Andrea Hudáčková, Květoslava Kotrbová, Lukáš Martínek, Pavel 

Smetana, Pavel Ondr, Jakub Vondruška, Kristýna Líbalová 

  

Omluveni (bez titulů):  
Rudolf Hrubý, Pavel Bürger, Michal Bauer, Veronika Veberová, Markéta Veselá, Miroslav 

Procházka, Iva Dostálková, Anna Matoušů, Pavel Duda, Martin Bláha, Josef Velíšek, František Štěch, 

Lukáš Laibrt, Pavel Vejsada, Miroslav Maršálek 

 

Nepřítomni (bez titulů):  
Václav Šnorek 

 

Hosté (bez titulů):  

Libor Grubhoffer (rektor JU), Hana Čížková (prorektorka pro rozvoj), Miroslav Papáček (prorektor 

pro studium), Ivan Hájek (kancléř JU), Hana Kropáčková (kvestorka JU), Tomáš Klimpera (Útvar 

analýz a strategie JU), Jiří Váňa (vedoucí Útvaru vnějších vztahů a komunikace), Dagmar Dvořáková 

(PR manažerka JU), Martin Voříšek (místopředseda AS PF JU)  

 Senát je usnášeníschopný.  

 

Vedením zasedání AS JU je pověřen místopředseda Jakub Vondruška.  

 

Zapisovatelka:   Lucie Jochmannová (PF).  

Ověřovatelé zápisu:   Andrea Hudáčková (ZSF), Jakub Vondruška (ZF) 

Skrutátoři:    Tomáš Veber (TF), Jan Okrouhlík (PřF).  

 

Program: 

1. Přivítání nových členů AS JU. 

2. Doplňovací volby do AS JU na Teologické fakultě JU.  

3. Návrh na změnu složení Vědecké rady JU. 

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2014. 

5. Návrh Volebního a jednacího řádu AS PF JU. 

6. Informace z RVŠ. 

7. Studentská komora AS JU. 

8. Různé. 
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Hlasování o programu, navrženém zapisovateli, ověřovatelích a 

skrutátorech: 
Výsledek hlasování:  pro – 21  proti – 0  zdrželi se – 0   

Akademický senát JU schválil navržený program jednání, zapisovatelku, ověřovatele i 

skrutátory 

 

Ad 1. Přivítání nových členů AS JU 
Jednání Akademického senátu bylo zahájeno přivítáním nových členů, a to Petry Švárové, která 

zaujala toto místo po Filipu Petráchovi, a Radka Gebauera, který zde nahradil Miloše Havelku. 

 

Ad 2. Doplňovací volby do AS JU na Teologické fakultě JU.  
Z důvodu ukončení studia Evy Křenkové a absence náhradníků na její pozici v AS JU je nutné 

vyhlášení doplňujících voleb. Za tímto účelem je nutné schválit hlavní volební komisi ve složení: 

Předseda: Mgr. Richard Macků, členové: Ing. Radek Toušek, Ph.D., Mgr. Petr Kos, Ph.D. 

AS JU byl vyzván k hlasování o schválení hlavní volební komise TF JU. 

Výsledek hlasování:  pro – 21  proti – 0  zdrželi se – 0   

AS JU schválil hlavní volební komisi pro doplňovací volby do AS JU na Teologické fakultě 

 

Ad 3. Návrh na změnu složení Vědecké rady JU 
Slova se ujal rektor Libor Grubhoffer, který návrh na změnu složení Vědecké rady JU odůvodňuje tím, 

že je třeba nahradit profesora Dalibora Štyse, který rezignoval na své členství ve VR JU z důvodu 

svého jmenování na pozici ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Jako náhradníka na uvolněné 

místo v Radě byl navržen doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., z FROV. 

K tomuto návrhu padla připomínka ze strany senátora Okrouhlíka, že by bylo dobré, kdyby s návrhem 

senátoři AS JU obdrželi i životopis navrženého člena (v tomto případě doc. Kozáka). 

Ing. Vondruška podotkl, že podnět byl na vedení senátu doručen již dříve a prof. Polívka, jakožto 

prorektor pro vědu a výzkum byl požádán o doplnění životopisu doc. Kozáka. Na základě komunikace 

mezi prof. Polívkou a doc. Bauerem bylo domluveno, že – protože návrhový list životopis nepožaduje 

– není povinností předkladatele životopis doplnit. 

Pan rektor se v reakci na tuto připomínku omluvil a přimluví se za nápravu do budoucna. 

Následně proběhlo tajné hlasování o jmenování doc. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D., členem Vědecké rady 

JU. 

Hlasování se zúčastnilo 22 členů senátu (v průběhu zasedání senátu dorazil senátor Kouřil). 

Výsledek hlasování: pro – 21  proti – 1  zdrželi se - 0  
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AS JU přijal návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Kozáka, Ph.D., členem VR JU.  

Ad 4. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2014. 
Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU na rok 2014 představila paní docentka Hana Čížková a 

vyjádřila se k této aktualizaci. Seznámila přítomné senátory se strukturou dokumentu (jeho rozčlenění 

podle kapitol a podkapitol) a s jeho přílohami, kde uvedla, že příloha č. 3 je pouze informativní, 

jelikož jsou v ní zmíněny projekty, které prozatím nejsou schváleny. Dále upozornila přítomné na 

formální změnu, která byla v dokumentu provedena vypuštěním slova „rozvojový“ ve spojení 

„Dlouhodobý rozvojový záměr JU na rok 2014“. Změna byla provedena na základě osnovy MŠMT. 

Po úvodu k tomuto dokumentu dala prostor k námitkám, připomínkám a dotazům. 

Slova se ujal pan docent Šmilauer, který navrhl změnu formulace týkající se správy ŠZP ve spolupráci 

s ZD Krásná Hora na str. 13 a to tak, že tento projekt bude definován jako „plánovaný“, k čemuž 

nebylo námitek. 

V průběhu jednání dorazil senátor Ondr. 

Následně proběhlo hlasování o dokumentu již s navrhovanými úpravami, tj. vypuštění slova 

„rozvojový“ z původního názvu přílohy dokumentu a dalšího textu a o změně formulace navržené 

panem docentem Šmilauerem. 

Výsledek hlasování:  pro – 23  proti – 0  zdrželi se – 0   

AS JU schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru JU na rok 2014 

 

Ad 5. Návrh Volebního a jednacího řádu AS PF JU 
Slova se ujal předseda přípravné skupiny pro tvorbu nového Volebního a jednacího řádu AS PF JU 

pan Mgr. Martin Voříšek. Stručně senátory seznámil s tímto řádem a zmínil, že jako inspirace pro jeho 

sestavení posloužily řády platné na jiných českých univerzitách, jako např. na Masarykově univerzitě 

apod. Zároveň senátory informoval, že tento řád byl již dvakrát schválen na půdě AS PF JU, a to jak 

bývalým, tak i současným senátem PF. Následně poskytl prostor pro námitky, dotazy či připomínky 

k tomuto návrhu. 

S připomínkou přišel pan docent Šmilauer, který v tomto návrhu spatřil problém s limitací členů 

z jednotlivých kateder. Dle jeho názoru by se měli členy senátu stát ti, kteří dostanou nejvíce hlasů bez 

ohledu na jejich příslušenství k jednotlivým katedrám. 

Senátor Vondruška dodal připomínku, že vidí jisté nedemokratické riziko v tom, že pro zvolení do AS 

by mohl jednotlivým kandidátům stačit pouhý jeden hlas, což v kombinaci s kvótami na počet 

zástupců za jednotlivé katedry může být zneužitelné. 

Mgr. Voříšek uznal, že tento návrh sice není dokonalý, ale že je výrazně lepší než doposud platný  

VaJŘ. 

Kolega Heller doplnil, že možné riziko zneužitelnosti VaJŘ je pouze hypotetické a že podle dosavadní 

zkušenosti prakticky nehrozí, a přiklonil se ke schválení návrhu.  

Pan docent Šmilauer vyjádřil jasný nesouhlas s tímto návrhem. Shodně se k tomuto návrhu vyjádřil i 

kolega Okrouhlík. 
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Následně se slova ujal pan docent Ondr, který se zasazoval o to, aby si o svých vnitřních právech 

rozhodovaly jednotlivé fakulty samy.  

Pan rektor Grubhoffer dodal, že se obecně přiklání k experimentům, i k těm zahrnujícím jistá rizika. 

Zmínil, že nemůžeme věci hodnotit jako špatné do té doby, dokud se nevyzkouší. Vyjádřil svůj 

souhlas s přijetím tohoto návrhu. 

Ing. Vondruška se pozastavil nad použitím slova „může“ v Článku 21 hlasování a to, že „Na návrh 

kteréhokoli člena senátu se může senát usnést na tajném hlasování“ a že „v průběhu korespondenčního 

hlasování může být na návrh jakéhokoli člena senátu hlasování ukončeno“. Obává se snadné 

zneužitelnosti, podotkl na zjevnou nejasnost ve výkladu a vznesl dotaz, kdo bude o ukončení hlasování 

rozhodovat, přičemž upozornil, že ve většině VaJŘ je použito v tomto případě slovo „musí“. 

Mgr. Voříšek reagoval tím, že v tomto případě je předpoklad vyšší autority předsedy AS s tím, že o 

ukončení hlasování bude rozhodovat na základě svého uvážení on. 

Následovalo hlasování o návrhu VaJŘ AS PF JU. 

Výsledek hlasování:  pro – 14  proti – 3  zdrželi se – 5   

AS schválil Volební a jednací řád Akademického senátu Pedagogické fakulty 

 

Ad 6. Informace z RVŠ 
Pan místopředseda Vondruška informoval senát o tom, že JU stále chybí zástupce Studentské komory, 

který by se jednání Rady vysokých škol účastnil. Vzhledem k tomu, že ani z řad akademických 

pracovníků nebyl na jednání přítomen žádný zástupce JU v RVŠ, nebyl na tomto zasedání AS nikdo, 

kdo by poskytl informace.  

 

Ad 7. Studentská komora AS JU 
Místopředseda Vondruška vyzval všechny přítomné studenty, zda by někdo z nich měl zájem o funkci 

zástupce ve SK RVŠ, popř. zda by nevěděl o někom, kdo by o tuto funkci stál. 

 

Ad 8. Různé 
a) Školský zemědělský podnik: Pan rektor  Grubhoffer se vyjádřil k nutnosti podniknout jisté kroky 

ohledně Školského zemědělského podniku, který je v současné době ve špatném stavu. Uvedl, že byla 

vytvořena Rada pro zemědělský podnik a že je zvažována možnost převedení ŠZP z JU na 

Zemědělskou fakultu, jakožto její účelové zařízení. 

Následně se k ŠZP vyjádřila paní prorektorka Čížková, která senátory seznámila s detailnějšími 

informacemi. Dále k tématu hovořila i paní kvestorka Kropáčková, která senátorům poskytla 

ekonomické informace o stavu ŠZP. 

 



5 
 

b) Studijní řád: Pan docent Šmilauer apeloval na základě pověření od AS PřF na všechny přítomné a 

zejména na pana prorektora Papáčka s přáním, aby se prosazování nového Studijního a zkušebního 

řádu dále neoddalovalo. Na to reagoval pan profesor Papáček slovy, že nový řád je připraven ke 

schválení a že byl pozdržen pouze kvůli novelizaci vysokoškolského zákona. Později vznesl dotaz, zda 

by bylo rozumné, aby nový SaZŘ začal platit již tento akademický rok či až ten příští (tj. od 1. září 

2014). Nastínil též problematiku poplatků a STAGu. 

 

c) Parkování v areálu JU:  Pan docent Šmilauer předložil připomínku ze strany svých studentů a 

kolegů týkající se parkování osobních automobilů v areálu JU, konkrétně v blízkosti kolejí a ZF JU, 

kde auta parkují podél silnice na trávnících a na chodníku, takže chodník nemůže sloužit chodcům. 

Navrhl, že by přivítal, aby místo vjezdu do areálu JU byla využívána městská hromadná doprava. 

Paní kvestorka Kropáčková odvětila, že si je tohoto problému vědoma a že se JU snaží tento problém 

vyřešit vznikem nových parkovacích míst. Univerzita vytvořila návrh parkovacího areálu u VTP, 

avšak územní plán města České Budějovice tento záměr neumožnil v rámci napojení se na toto 

parkoviště přes pozemky JU. Zmínila, že se zatím vyčkává na jednání města o městských pozemcích. 

Uvedla, že existují další 3 návrhy (parkovací dům, parkovací místa v západní části kampusu JU, místa 

podél komunikace u ZF JU) 

Místopředseda Vondruška v tomto problému upozornil i na dřívější žádost AS ZF na umístnění 

dopravní značky s informací o omezení rychlosti podél kolejí, kde zatím takováto značka chybí, 

ačkoliv ostatní příjezdové cesty do kampusu jsou jimi osazeny. Upozornil, že tento veskrze banální 

problém nikdo neřeší, pouze je přehazován mezi rektorátními úředníky a ředitelem Kolejí a menz.  

Na to reagovala paní kvestorka tím, že se plánuje nové rozmístění značek a vybudování nových pěších 

komunikací. 

Pan docent Ondr se ptal, jakým způsobem jsou udělovány povolenky na parkoviště JU, a nadnesl, aby 

byla stanovena jasná pravidla, jak se na daná parkoviště budou moci pracovníci JU dostat. Zároveň se 

optal na pravidla přidělování povolenek k parkování. Pan rektor Grubhoffer řekl, že tento problém je 

otázka dohody mezi jednotlivými fakultami a že by bylo dobré tato pravidla zavést. 

 

d) Zákaz kouření v areálu JU: Pan docent Ondr přišel na základě apelu svých kolegů z AS ZF 

s návrhem k vymezení lokalit, kde bude zakázáno (popř. povoleno) kouření. Jako největší problém 

uvedl kouření v těsné blízkosti vchodových dveří, které obtěžuje procházející nekuřáky. Ačkoliv sám 

je velmi silný kuřák, přiklonil se k takovémuto vymezení prostor pro kuřáky a v žertu navrhl umístění 

cedulek s textem typu „Pokud si zde zapálíš, zahyneš“. Pan rektor Grubhoffer se k této problematice 

vyjádřil tak, že by ji měly řešit jednotlivé fakulty samy, avšak že je nutné definovat prostor pro 

kuřáky. Řekl, že by bylo dobré se mezi fakultami dohodnout na jednotném stylu např. ve formě 

nápaditých vtipných cedulek, samozřejmě v rámci jednotné vizuální identity JU. 

 

e) Informace z Rady vysokých škol o financování vysokých škol: Paní prorektorka Čížková se vrátila 

k nepřítomnosti zástupců JU v RVŠ a letmo seznámila přítomné senátory s rozpočtem VŠ na rok 

2014, který byl projednán na RVŠ. 



6 
 

Inženýr Jakub Vondruška ukončil zasedání. 

Termín příštího zasedání AS JU byl velmi předběžně stanoven na 10. prosince, kdy by již měly být 

k dispozici materiály ohledně transformace ŠZP. Tento termín zasedání však není závazný a může být 

ještě změněn. 

 


