
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V 

ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 23. 6. 2014 

Přítomni (bez titulů):  

Jan Kouřil, Tomáš Volek, Kamil Pícha, Monika Březinová, Lukáš Chládek, Josef Hrdlička, 

Ladislav Nagy, Markéta Maturová, Marek Ollé, Adam Veselka, Jan Petr, Vladimíra 

Petrášková, Petr Pexa, Matylda Šebková, Petr Šmilauer, Iva Dostálková, Tomáš Hauer, 

Vladimír Žlábek, Pavel Kozák, Ján Regenda, Tomáš Veber, Eliška Havlová, Lukáš Martinek, 

František Dolák, Ondřej Doskočil, Jaroslav Král, Pavel Ondr, Eva Dadáková, Luboš 

Zábranský, Filip Šandera, Jana Kindlová 

 

Omluveni (bez titulů): Ondřej Skopec, Jan Vadlejch, František Štěch, Michaela Syrová, Jan 

Havlíček, Šimon Heller, Jan Samohýl 

 

  

Nepřítomni (bez titulů): Elena Nevaeva 

 

Hosté (bez titulů):  

Miroslav Papáček (prorektor pro studium), Ivana Pecková (vedoucí ekonomického útvaru), 

Kateřina Švagrová 

 

Senát je usnášeníschopný.  

  

Zapisovatel: Kamil Pícha (EF JU)  

Ověřovatelé zápisu: František Dolák (ZSF), Tomáš Hauer (PřF) 

Skrutátoři: Jan Petr (PF), Tomáš Volek (EF)  

Program:  

1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU.  

2. Předání osvědčení o zvolení členem/členkou AS JU.  

3. Volba předsedy AS JU.  

4. Volba místopředsedů AS JU.  

5. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2013.  

6. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2013.  

7. Různé. 

 

 

Ad 2) Předání osvědčení o zvolení členem/členkou AS JU. 

Předseda hlavní volební komise předal přítomným senátorům osvědčení o zvolení 

členem/členkou AS JU  

 

Návrh volební a mandátové komise: 

Navrženi (bez titulů):  Petr, Volek, Žlábek 

Výsledek hlasování:   pro – 30  proti – 0  

 

ad 3) Volba předsedy AS JU. 

Navrženi (bez titulů): Doskočil, Kozák, Nagy - s kandidaturou souhlasili 

 

První kolo:  

Výsledek hlasování: Nagy – 13      Doskočil – 12  Kozák – 5  

 



Druhé kolo:  

Výsledek hlasování: Doskočil – 16 hlasů  Nagy 14 – hlasů 

 

prof. Kouřil předal vedení zasedání nově zvolenému předsedovi 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovateli:  
Návrh: Pícha (zapisovatel), Dolák (ověřovatel), Hauer  (ověřovatel) 

Výsledek hlasování:    pro – 29 proti – 0  zdržel se – 1 

 

Ad 4) Volba místopředsedů AS JU.  

 

Volba místopředsedy z řad akademických pracovníků:  

Navrženi: Kozák (FROV), Nagy (FF),  

Pícha, všichni tři vyslovili souhlas s kandidaturou 

 

První kolo:  

Výsledek hlasování:   Kozák – 5   Nagy – 17  Pícha – 8 

 

Druhé kolo:  

Výsledek hlasování:   Nagy – 19  Pícha – 11 

 

Volba místopředsedy z řad studentů: 

Navrženi Kindlová (ZF), Král (ZSF), oba souhlasí 

 

Výsledek hlasování:   Kindlová – 27  Král – 3    

 

Ad 5) Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2013 

Prorektor Papáček přednesl úvodní zprávu k výroční zprávě o činnosti 

- výroční zprávu sestavil Bc. Tomáš Klimpera 

- předložena v elektronické podobě 

- správní rada schválila 18. června 

- je v obdobné struktuře jako v roce 2012 

 

Žádný dotaz k tomuto bodu nebyl vznesen. 

 

Návrh usnesení: Senát schvaluje VZ o činnosti  

Výsledek hlasování:   pro – 29  proti – 0   zdržel se – 1 

 

Ad 6) Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2013 

Prorektor Papáček přednesl úvodní zprávu k výroční zprávě o hospodaření 

VZ vznikla v gesci paní kvestorky a k odpovědi na otázky je připravena Ing. Pecková, 

vedoucí ekonomického útvaru JU. 

Ing. Pecková doplnila, že VZ je zpracována dle pokynů MŠMT, respektuje doporučenou 

osnovu a předepsanou strukturu tabulek. 

 

V diskusi zazněly dva dotazy, na něž odpověděla Ing. Pecková: 

Pícha: co zahrnuje položka jiné ostatní náklady ve výkazu zisku a ztráty ve výši 80, 457 mil. 

Kč 

Pecková: jedná se o účet 549, který zahrnuje řadu analytických účtů. Informace budou 

poskytnuty dodatečně 



Volek: Kdo poskytuje právní služby JU a jaké náklady tyto služby představují? 

Pecková: právní služby poskytuje Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s., 

informace o nákladech budou poskytnuty dodatečně 

Požádal Ing. Peckovou, zda by mohla informace získat, navrhl 10 minutovou přestávku 

Výsledek hlasování:   pro – 27  zdržel se – 2  

Ing. Pecková po přestávce seznámila senát s přibližnou strukturou účtu 549:  

Složení:  

cca 50 mil. Kč: tvorba fondů 

22 mil. Kč: převod spoluřešitelům 

5 mil. Kč: režie v grantech 

2 mil. Kč: neuplatněná DPH 

Právní služby: 848 tis. Kč vč. DPH – závazky vůči právní kanceláři,  

Návrh usnesení: AS JU schvaluje VZ o hospodaření JU za rok 2013 

Výsledek hlasování:   pro – 30  proti – 0  

 

 

Ad 7) Různé: 

Návrh o zajištění sekretářky na pořízení zápisu (dr. Březinová) 

Doc. Šmilauer souhlasil za podmínky, že musí ale být zachována funkce ověřovatele 

(ověřovatelů). 

Závěr: Předseda vznese dotaz na možnost takového pracovníka.  

 

Dotaz na možnost zavedení automatizovaného hlasovacího systému? (dr. Březinová) 

Prorektor Papáček: nastává období návrhů individuálních programů (dříve individuálních 

rozvojových programů). Senát může tento návrh zvážit, ale zároveň by měl zvážit nutnost 

vynaložení takových nákladů. 

 

 

Předseda AS JU apeloval na nové „nezkušené“ senátory, aby si dobře prostudovali volební a 

jednací řád, aby věděli, na co má senát právo, co projednává, schvaluje, k čemu se vyjadřuje. 

Také aby prostudovali zákon 111/1998 o vysokých školách a statut JU. 

 

Prof. Kouřil informoval, že existují podněty pro úpravu procesu voleb do AS JU. Hlavní i 

dílčí komise mají několik návrhů, které budou dodány k projednání.  

 

Předseda AS JU konstatoval, že senát by měl ustavit dvě komise – ekonomickou a 

legislativní. Každá fakulta by delegovala člena do každé komise. Mimo delegovaných se 

členem komisí může stát kterýkoli senátor/ka dle vlastního uvážení. 

Předseda požádal senátory o přípravu návrhů do příštího jednání senátu, případně o zvážení 

potřeby dalších komisí. 

 

Návrh usnesení: AS JU ustavuje pro funkční období 14-17 ekonomickou a legislativní 

komisi. 

Výsledek hlasování:   pro – 30  proti – 0 zdržel se – 0  

 

 

Předseda AS JU přislíbil připravit návrh na rozložení kompetencí mezi předsedu a 

místopředsedy AS JU. Vyzval místopředsedkyni AS JU, aby usilovala o aktivizaci studentů, 

Studentské rady apod. 

Předseda požádá o vyhotovení cedulek se jmény senátorů na stoly.  



 

Prorektor Papáček informoval AS JU: 

Předchozí AS schválil změny studijního a zkušebního řádu JU a stipendijního řádu JU. Prošly 

supervizí MŠMT a vstoupily do režimu registrace 

Akceptoval požadavek na cedulky. 

Doc. Šmilauer požádal, zda by mohl být dopředu navržen seznam termínů zasedání AS JU. 

Bude zváženo. 

 

Termíny zasedání budou vždy v úterý odpoledne. 

 

 

 

Zápis vyhotovil: Kamil Pícha (EF JU) 

Zápis ověřili: František Dolák (ZSF), Tomáš Hauer (PřF) 

 


