
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 26. 4. 2016 OD 15:00 

Přítomni (bez titulů): Eva Dadáková, Petr Dobrovolný, Iva Dostálková, Petr Dvořák, 

Veronika Hadačová, Tomáš Hauer, Jan Havlíček, Eliška Havlová, Josef Hrdlička, Rudolf 

Hrubý, Andrea Hudáčková, Lukáš Chládek, Petra Kleinová, Pavel Kozák, Lukáš Martinek, 

Markéta Maturová, Ladislav Nagy, Pavel Ondr, Vladimíra Petrášková, Petr Pexa, Kamil 

Pícha, Ctirad Pisk, Ján Regenda, Ondřej Skopec, Petr Šmilauer, František Štěch, Anna 

Švarcová, Tomáš Volek, Luboš Zábranský 

Omluveni (bez titulů): Veronika Fialová, Šimon Heller, Jaroslav Král, Jan Petr, Jan 

Samohýl, Michaela Syrová, Matylda Šebková, Kateřina Švagrová, Tomáš Veber 

Nepřítomni (bez titulů): František Dolák, Adam Veselka 

Hosté (bez titulů): Tomáš Machula, Petr Bauman, Bohumil Jiroušek, Tomáš Polívka, 

Dagmar Dvořáková, Barbora Stuhlová, Ondřej Doskočil 

 

Zápis: Lukáš Martinek 

Ověřovatelka zápisu: Markéta Maturová 

Skrutátoři: Ján Regenda, Petra Kleinová  

 

 

Senát je usnášeníschopný. 

 

Program zasedání dne 26.4.2016 

1. Přivítání nových členů AS JU.  

2. Volba předsedy AS JU.  

3. Návrh rektora na jmenování prorektorů.  

4. Studentská komora AS JU.  

5. Informace z Rady vysokých škol.  

6. Různé. 

 

Místopředseda Ladislav Nagy dal hlasovat o programu AS. 

Pro 28  Proti 0  Zdrželi se 0 

 

Ad bod 1. Přivítání nových členů AS JU. 

Ladislav Nagy přivítal tři nové členy AS, konkrétně Andreu Hudáčkovou (ZSF), Rudolfa 

Hrubého (EF) a Ctirada Piska (TF), kterým předal jmenovací dekrety. 

Místopředseda Nagy, pověřený řízením jednání, krátce shrnul funkční období předsedy 

Ondřeje Doskočila, který z funkce odstoupil pro zastávání funkce proděkana ZSF, což je v 

rozporu s funkcí senátora. Zároveň mu také poděkoval za zvládnutí rektorské volby. 

Ondřej Doskočil poděkoval a stručně shrnul své funkční období. 

 

Ad bod 2. Volba předsedy AS JU. 

Ladislav Nagy vyhlásil volbu předsedy AS a inicioval senátory k podávání návrhů. 

Senátoři, kteří kandidaturu nepřijali: F. Štěch, P. Kozák, J. Hrdlička 



 

 

V 15:16 se dostavil senátor P. Ondr. 

Senátoři, kteří kandidaturu přijali: L. Nagy a R. Hrubý 

 

Z navržených kandidátů se tedy v prvním kole volilo mezi senátory Nagyem a Hrubým. 

 

Výsledky tajné volby: 

Odevzdáno bylo platných 29 lístků 

 2 lístky prázdné  Nagy: 17 hlasů  Hrubý: 10 hlasů 

 

Poté se přistoupilo ke druhému kolu volby. 

Výsledky tajné volby: 

Odevzdáno bylo 29 platných lístků 

0 prázdných lístků  Nagy: 18 hlasů  Hrubý: 11 hlasů 

 

Senátor Nagy se stal novým předsedou Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích 

Vzápětí L. Nagy inicioval volbu nového místopředsedy AS. 

 

Navržení byli: 

J. Regenda – kandidaturu přijal 

V. Petrášková – kandidaturu nepřijal 

 

Výsledky tajné volby: 

Odevzdáno 29 lístků 

1 lístek neplatný 3 lístky prázdné  25 senátorů se vyslovilo pro Jána Regendu 

Novým místopředsedou AS JU se stal senátor J. Regenda. 

 

Ad bod 3. Návrh rektora na jmenování prorektorů. 

Pan rektor omluvil nepřítomnost nové prorektorky pro zahraniční vztahy Radky Závodské, 

která byla toho času na služební cestě. Představil prorektora pro vědu a výzkum, Tomáše 

Polívku. Senátor K. Pícha poděkoval T. Polívkovi za dosavadní působení v této funkci a 

dotázal se pana rektora, zda se domnívá, je-li vhodné mít v týmu prorektora T. Polívku, tedy 

bývalého člena týmu minulého rektora Grubhoffera. 

Rektor odpověděl, že si nemyslí, že by působení prorektora Polívky mělo být 

kontraproduktivní. Dodal, že při kandidatuře na funkci rektora JU nedeklaroval naprosté 

obměnění svého prorektorského týmu, ale jeho úmyslem bylo zachovat jistou kontinuitu. 

Senátor Pícha dále uvedl, že z uveřejněných životopisů prorektorky Závodské a prorektora 

Jirouška nevyplývá, proč právě oni jsou vhodnými kandidáty. Rektor vysvětlil, že vzhledem k 



 

 

jeho chaotickému jmenování a k práci kolem rozpočtu JU na rok 2016 nebylo v jeho 

časových možnostech životopisy lépe připravit. Dále stručně uvedl důvody, které ho k výběru 

nových prorektorů vedly.   

Senátor Pícha poděkoval za vysvětlení. 

Senátor Kozák podpořil tvrzení rektora týkající se výběru prorektorů z bývalého týmu rektora 

Grubhoffera. Nemyslí si, že by nový rektor deklaroval absenci prorektorů z minulého vedení. 

Dále dodal, že rektor má právo si vybrat svůj prorektorský tým, ke kterému se senát pouze 

vyjadřuje. 

Prorektor Polívka se stručně představil a nastínil, že chce urovnat financování vědy a 

výzkumu a přinést finance tam, kde je skutečně vědecký potenciál. 

Představil se prorektor Jiroušek, jehož cílem bude usilovat o rozvoj, vnitřní hodnocení a 

institucionální akreditace. 

Dále se představil prorektor Bauman, který svoje působení shrnul jako určitou provozní roli, 

ve které chce objasňovat studijní řád a vysvětlovat principy vztahů mezi pedagogy a studenty. 

 

Výsledky usnesení AS: 

Pro 28  Proti 0  Zdrželo se 0 

Akademický senát se kladně vyjadřuje k představeným prorektorům a prorektorce. 

 

Ad Body 4 a 5. Studentská komora AS JU a Informace z Rady vysokých škol. 

Studentka Stuhlová informovala AS o rezignaci prof. Bauera na funkci zástupce JU v Radě 

vysokých škol. 

Dále stručně popsala činnost Studentské komory v Radě vysokých škol a představila aktuální 

problematiku, kterou se Rada vysokých škol aktuálně zabývá. 

 

Ad Bod 6. Různé 

Rektor požádal AS o termín dalšího jednání, které je velmi důležité, neboť se na něm bude 

jednat o rozpočtu JU na rok 2016.  

Senátor Regenda poděkoval za vyřešení situace s odpadem na FROV. 

Pan rektor senát informoval o řešení stížnosti Ing. Košíčka a ujistil senát, že na jeho dopis 

bude neprodleně reagovat. 

Senátor Volek poděkoval za schůzi Ekonomické komise JU a zajímal se o změny, které by 

v metodice přerozdělování prostředků mohly nastat. Pan rektor senátory a senátorky ujistil, že 

se hledá konsenzus, ale v dohodnuté rozpadové metodice se změní pouze drobnosti. Navíc 

pan rektor zdůraznil, že je důležité se metodice přerozdělování prostředků dále věnovat. 

 

Následující zasedání AS JU je naplánováno na 17. 5. 2016 od 14:00.  

 

         


