
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 4. 12. 2018 

 

Přítomni (bez titulů): Jan Bárta, Tomáš Buřič, František Dolák, Martin Dvořák, David Gela, 

Veronika Hadačová, Tomáš Hauer, Josef Hrdlička (dorazil v závěru zasedání), Matyáš Hric, 

Marie Hronková, Rudolf Hrubý, Andrea Hudáčková, Ondřej Chvojka, Martina Kočerová, 

Radim Kuneš, Filip Ložek, Lukáš Mareš, Anna Marešová, Tomáš Minařík, Jan Neugebauer, 

Kamil Pícha, Alena Polanová, Vít Profant, Tomáš Randák, David Skalický, Petr Šmilauer, 

Miluše Vítečková, Tomáš Volek, Marek Voráček, Eliška Zusková, Iva Žlábková 

Omluveni (bez titulů): Simona Berková, Petr Dvořák, Pavel Kilbergr, Martin Klapetek, Pavel 

Soukup, Jan Vaclík, Tomáš Veber 

Nepřítomni (bez titulů): Pavel Ondr, Luboš Zábranský 

Hosté (bez titulů): Štěpán Kuděj, Tomáš Machula, Filip Martínek, Filip Volf 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a skrutátorech: 

- Zapisovatel: Lukáš Mareš (TF) 

- Ověřovatelé zápisu: Andrea Hudáčková (ZSF), Radim Kuneš (ZF) 

- Skrutátoři: Anna Marešová (PF), Vít Profant (FROV) 

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

 

Program: 

1. Organizační záležitosti AS JU. 

2. Informace z Rady VŠ, volba náhradníka delegáta do Studentské komory Rady VŠ. 

3. Informace ze Studentské komory AS JU. 

4. Různé. 

K programu nebyly vzneseny připomínky. Hlasování o programu jednání: 

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

Program jednání byl přijat. 

Ad 1) Organizační záležitosti AS JU 

Předsedkyně senátu I. Žlábková přivítala nového člena senátu Marka Voráčka (PF), který 

v senátorství nahradil odstoupivší Elišku Havlovou. 



Předsedkyně senátu oznámila nominace do Legislativní a Ekonomické komise AS JU. Do 

legislativní komise byl nominován Lukáš Mareš (TF), který ve funkci nahrazuje Pavla 

Kilbergra, jenž se stal místopředsedou senátu. Do ekonomické komise byl za studentskou 

komoru senátu nominován Tomáš Minařík (PřF). 

Ad 2) Informace z Rady VŠ, volba náhradníka delegáta do Studentské komory Rady VŠ. 

Senátorům byly B. Jirouškem a F. Volfem zaslány zápisy ze setkání RVŠ. Filip Volf informoval 

senát o dalším setkání RVŠ, které se uskuteční ve čtvrtek 6. 12. v Brně. Zároveň oznámil svou 

účast na setkání RVŠ k 17. listopadu. Dotazy ani komentáře nebyly žádné. 

Volba náhradníka delegáta do SK RVŠ – za studentskou komoru AS JU byl navržen Filip 

Martinek (student NMgr. Filosofie na TF), který se senátu krátce představil. Mj. uvedl, že jeho 

motivací pro členství v RVŠ je osobní snaha poznat univerzitní prostředí v ČR, že má zájem 

komunikovat se studenty ostatních univerzit a blíže poznat a využívat fungování médií a 

sociálních sítí. 

Proběhlo tajné hlasování, a to s tímto výsledkem: pro – 30 proti – 0 zdržel se – 0 

Filip Martinek byl AS JU schválen jako náhradník delegáta SK RVŠ. 

Ad 3) Informace ze Studentské komory AS JU. 

Lukáš Mareš představil aktivity a řešená témata SK AS: 

a) Zřízení facebookové stránky pro interní komunikaci studentských senátorů i pro 

kontakt se studenty univerzity a získávání jejich podnětů 

b) Pravidelná setkávání studentských senátorů v Kampě (8 dní před zasedáním AS), 

která jsou otevřená studentům univerzity 

c) Zpracovávání podnětů studentů ohledně fungování kolejí a menz 

d) Zájem o nově vznikající univerzitní video 

Tomáš Minařík rozvinul bod c) a představil hlavní myšlenky z nedávného setkání studentských 

senátorů s ředitelem kolejí a menz Ivanem Hájkem: 

- Vznik nového systému na propočítávání nájemného na kolejích 

- Úvahy k možné realizaci:  

i. obchod v kampusu nabízející položky, které nejsou pro studenty dostupné na 

kolejích 

ii. prodej kancelářských potřeb v Akademické knihovně 

- Dokončena opravy střechy menzy, plánované další opravy - především zlepšení 

vnitřního mikroklima v letních měsících v budově menzy, využití fólií aplikovaných na 

skla oken 

- Záchranné složky mají přístup přes univerzitní závory 

 

 



Ad 4) Různé. 

Předsedkyně I. Žlábková navázala na zájem SK AS o univerzitní video a uvedla, že vedoucí 

útvaru marketingu Štěpán Kuděj spolupracuje s jednotlivými fakultami a zpracovává jejich 

podněty. Lukáš Mareš uvedl, že SK AS má zájem o setkání s vedoucím útvaru marketingu. 

Toto setkání zatím neproběhlo z časových důvodů. 

Tomáš Hauer vznesl dotaz ohledně nefungujících závor v kampusu. Rektor Tomáš Machula 

vysvětlil, že bylo ze závorového systému odcizeno čidlo a proto nefungují. 

Tomáš Hauer se dále zeptal na opravu chodníků v kampusu. Rektor Tomáš Machula odpověděl, 

že projekt na opravu chodníků i dalších cest je v přípravě, čeká se momentálně na získání 

finančních prostředků. Finance by měly být dostupné v příštím ak. roce. 

 

Další schůze senátu byla stanovena na 15. 1. 2019. 

Zapsal: Lukáš Mareš 

Zápis ověřili: Andrea Hudáčková, Radim Kuneš 

Formálně upravila: Iva Žlábková 


