
Z Á P I S 

ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 

konaného dne 12. 6. 2018 

Přítomni (bez titulů): S. Berková, T. Buřič, F. Dolák, M. Dvořák, P. Dvořák, R. Gebauer, D. 

Gela, T. Hauer, E. Havlová, M. Hronková, R. Hrubý, A. Hudáčková, O. Chvojka, P. Kilbergr, 

M. Klapetek, R. Kuneš, L. Mareš, T. Minařík, J. Neugebauer, K. Pícha, A. Polanová, V. 

Profant, D. Skalický, P. Soukup, P. Šmilauer, J. Vaclík, M. Vítečková, T. Volek, L. 

Zábranský, I. Žlábková. 

Nepřítomni (bez titulů): J. Hrdlička, M. Hric. 

Omluveni (bez titulů): J. Bárta, A. Burianová, V. Hadačová, P. Ondr, T. Randák, E. Zusková 

R. Míčka (rezignoval k 12.6. 2018), T. Veber. 

Hosté (bez titulů): T. Machula (rektor JU), T. Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), B. 

Jiroušek (prorektor pro vnitřní hodnocení), H. Kropáčková (kvestorka), F. Volf (Delegát 

Studentské komory RVŠ), Š. Kuděj (vedoucí útvaru marketingu a tiskový mluvčí), J. 

Polášková (asistentka ředitele kolejí a menz). 

Předsedkyně AS JU I. Žlábková konstatovala usnášeníschopnost dle prezenční listiny (14:00). 

AS JU nejprve schválil zapisovatele (R. Kuneš ZF JU), ověřovatele zápisu (O. Chvojka za FF 

JU a D. Gela za FROV JU) a skrutátory (S. Berková za SZF JU a P. Kilbergr za TF JU).  

Hlasování: pro-24 proti-0 zdržel se-3  

 

Program:  

1. Organizační záležitosti AS JU.  

2. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2017. 

3. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2017. 

4. Statut Přírodovědecké fakulty JU. 

5. Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty JU. 

6. Statut a organizační řád Kolejí a menz JU. 

7. Informace z Rady VŠ.  

8. Informace ze studentské komory AS JU  

9. Různé 

 

Pozměňovací návrhy k programu jednání: NEJSOU 

Hlasování o programu jednání v předloženém znění.        

Hlasování: pro-27 proti-0 zdržel se-0  

Program jednání byl přijat. 

 



1. Organizační náležitosti AS JU.  

Předsedkyně AS JU informovala o rezignaci senátora PhDr. Romana Míčka, Th.D., Ph.D. 

z TF JU, kterou obdržela mailem. V nejbližších dnech předsedkyně senátu osloví náhradníka. 

Dále uvádí, že nikdo ze senátorů nereagoval na výzvu nominace hodnotitelů pro Národní 

akreditační úřad pro vysoké školství, proto AS JU nebude nikoho navrhovat. 

 

2. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2017. 

Rektor představil hlavní body obsahu výroční zprávy o činnosti JU za rok 2017. Konstatoval, 

že její struktura je shodná s předešlými zprávami, proto ji lze jednoduše porovnávat, obsahuje 

obvyklé informace. Poděkoval za podklady od jednotlivých fakult, které byly použity pro její 

vypracování. 

Dotazy k výroční zprávě o činnosti JU za rok 2017: NEJSOU 

Hlasování o schválení návrhu výroční zprávy o činnosti JU za rok 2017        

Hlasování: pro-27 proti-0 zdržel se-0  

Návrh byl přijat. 

 

3. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2017. 

Rektor JU představil hlavní body obsahu výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2017. 

Konstatoval, že její struktura je shodná s předešlými zprávami, proto ji lze jednoduše 

porovnávat, obsahuje obvyklé informace. Poděkoval za podklady od jednotlivých fakult, které 

byly použity pro její vypracování. 

Senátor Volek uvedl, že členové ekonomické komise byli s touto zprávou seznámeni a žádný 

nevznesl připomínky. 

Hlasování o schválení návrhu výroční zprávy o činnosti JU za rok 2017        

Hlasování: pro-27 proti-0 zdržel se-0  

Návrh byl přijat. 

 

4. Statut Přírodovědecké fakulty JU. 

Předsedkyně AS JU oznamuje, že ke zmíněnému dokumentu obdržela stanovisko rektora JU 

(který si vyžádal stanovisko vedoucího právního útvaru JU) a legislativní komise. Sama 

předsedkyně vypracovala pozměňovací návrh. Všechny dokumenty byly zaslány senátorům. 

 

Rektor JU uvedl, že na základě připomínek vedoucího právního útvaru JU se jedná pouze 

o dílčí připomínky formálního charakteru. Za předpokladu těchto oprav nemá k dokumentu 

žádné námitky. 



Předsedkyně AS JU zmiňuje připomínku právníka JU Mgr. Jana Černého v článku 8. 

Senátor Pícha nemá připomínky k původnímu znění. 

Senátor Hauer navrhuje stáhnutí zmíněného bodu z programu jednání a vrátit ho k projednání 

senátu PŘF z důvodu zapracování navržených připomínek. 

Senátor Pícha souhlasí, myslí si, že připomínky jsou věcné. Dále uvádí, že ve zmíněném 

článku 8, odstavce 1, ve kterém by zůstala změna navržena právníkem JU, vidí problém ve 

špatném uspořádání slov po stylistické stránce. 

Senátor Pícha se dotazuje, jestli senátoři mohou dávat návrh na stažení jednotlivých bodů 

z programu. 

Senátor Pícha tlumočí připomínky legislativní komise. V článku 1, odstavce 3 je návrh na 

vypuštění písmene f, nebo nahrazení textem oficiální webové stránky. Názvy ve světových 

jazycích neodpovídají názvům ve statutu JU (Francouzská verze). V článku 2, odstavci 4, 

písmene b, navrhují uvést na základě zakázek veřejných i neveřejných zadavatelů z důvodu 

vyloučení nabídek pro soukromé dodavatele. V článku 2, odstavci 6, písmene B doplnit 

elektronickým informačním zdrojům. V článku 4, odstavci 2, uvést na webových stránkách 

fakulty místo na internetových stránkách fakulty, z důvodu jiného významu. V článku 17, 

odstavec 1 jednoznačně uvést, že akademičtí pracovníci se musí podílet na tvůrčí činnosti.  

Předsedkyně AS JU navrhovala část článku 24, odstavce 3 ,,Text slibu studentů při 

imatrikulaci a text slibu studentů při promoci jsou obsaženy v příloze tohoto statutu." nahradit 

větou: "Studenti při imatrikulaci a promoci skládají slib." nebo úplně odstranit tento odstavec 

z důvodu, že nebyly předloženy senátu a nejsou ani zveřejněny na webových stránkách 

fakulty texty slibů. Na základě projednání navrhuje: "Studenti při imatrikulaci a promoci 

skládají slib." 

Senátor Pícha oznamuje, že v jednacím řádu AS JU je uvedeno, že senátor může navrhnout 

stažení projednávaného bodu z programu jednání. Navrhuje předložit uvedené připomínky 

jako pozměňovací návrh a nechat senát o nich hlasovat.  

Senátor Hauer konstatuje, že senát může hlasovat o schválení statutu PŘF s předloženým 

pozměňovacím návrhem a proto stahuje svůj předchozí návrh na stažení projednávaného bodu 

z programu.  

Předsedkyně AS JU navrhuje zvlášť hlasovat o změně v článku číslo 8 a ostatní připomínky 

sloučit v jeden celek. 

Senátor Pícha souhlasí a vyzývá ostatní senátory, zda má někdo připomínku k nějakému 

dílčímu návrhu, v případě, že by nějaká byla, bude se o konkrétním návrhu hlasovat zvlášť. 

Pokud nebudou, bude se hlasovat o změnách jako o celku. 

Předsedkyně AS JU konstatuje, že žádné připomínky nezazněly. 

Senátor Pícha navrhuje projednat změnu článku číslo 8 a poté předložit ke schválení další 

navrhované úpravy. 

Senátor Pícha komentuje úpravu článku číslo 8 panem právníkem, nesouhlasí se stylistikou a 

navrhuje hlasovat o pozměňovacím návrhu “rozhodnutím děkana o přijetí ke studiu“. 



Předsedkyně AS JU konstatuje, že k tomuto pozměňovacímu návrhu nejsou žádné 

připomínky a zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu navrženém senátorem Píchou. 

Hlasování: pro-28 proti-0 zdržel se-0  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o zapracování připomínek rektora JU navržené 

právním oddělením JU. 

Hlasování: pro-28 proti-0 zdržel se-0  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Senátor Pícha tlumočí vyjádření legislativní komise, kdy by nahradil stávající text textem 

“oficiální webové stránky: https://www.prf.jcu.cz“. 

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o zapracování výše zmíněné připomínky senátora 

Píchy. 

Senátor Pícha konstatuje, že bude lepší hlasovat o všech připomínkách legislativní komise 

jako celku.  

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o návrhu zapracování připomínek legislativní komise. 

Hlasování: pro-29 proti-0 zdržel se-0  

Návrhy na úpravy byly přijaty. 

 

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o návrhu zapracování své připomínky. 

Hlasování: pro-28 proti-0 zdržel se-1  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o statutu PŘF jako celku včetně přijatých 

pozměňovacích návrhů. 

Hlasování: pro-29 proti-0 zdržel se-0  

Návrh Statutu PŘF JU byl přijat. 

 

5. Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty JU. 

Předsedkyně AS JU informuje, že akademický senát PŘF změnil volební řád, který je 

vnitřním předpisem a který také musí předložit ke schválení. Z důvodu jejich provázanosti 

nelze o jednacím řádu hlasovat. Předsedkyně senátu PŘF s tímto rozhodnutím souhlasí. 



Senátor Pícha prosí o předání vyhotovených připomínek legislativní komise předsedkyni 

senátu PŘF. 

Předsedkyně AS JU souhlasí s předáním těchto připomínek i s připomínky rektora JU. 

Senátor Šmilauer prosí legislativní komisi o vyjádření k volebnímu řádu PŘF do července 

z důvodu včasného projednání připomínek před jednáním AS JU. 

Předsedkyně AS JU navrhuje stažení projednávání jednacího řádu PŘF z programu jednání. 

Hlasování: pro-29 proti-0 zdržel se-0  

Projednávání návrhu Jednacího řádu PŘF JU bylo staženo z programu. 

 

6. Statut a organizační řád Kolejí a menz JU. 

Asistentka ředitele kolejí a menz konstatuje, že starý statut a organizační řád vešel v platnost 

1. 12. 1999, proto museli reagovat na změny v legislativě, obsahově je stejný jako starý, 

vynechán pouze bod 5, kde byla ustanovena studentská samospráva (kolejní rada), 

v současnosti o ni není zájem.  

Senátor Pícha konstatuje, že legislativní komise neshledala žádné připomínky. 

Předsedkyně AS JU navrhuje vyjádřit se ke statutu a organizačnímu řádu Kolejí a menz JU. 

Hlasování: pro-29 proti-0 zdržel se-0  

 

7. Informace z Rady VŠ.  

Prorektor Jiroušek informuje o zasedání sněmu Rady VŠ, došlo ke schválení technické novely 

statutu Rady VŠ. Konstatuje, že financování VŠ zaostává za ostatními typy vzdělávacích 

institucí, apeluje na posilování osobních nákladů na VŠ. 

Delegát Studentské komory RVŠ F. Volf informoval, že do Evropské studentské unie byl 

zvolen zástupce z Polska. Připravuje se den studenstva v Olomouci.  

 

8. Informace ze studentské komory AS JU  

Nebyly sděleny žádné aktuální informace. 

 

9. Různé 

Rektor JU tlumočil informace z konference rektorů, zejména o financování VŠ. Mělo by se 

zvýšit financování, jedná se o dlouhodobějším závazném navyšování. Prostředky se už 

nebudou rozdělovat podle RIV bodů, ale podle závazné metodiky MŠMT M17+. Podoba 

metodiky není známá. 

Senátor Zábranský upozornil na situaci, kdy byla zaměstnankyni ZF JU zavolána rychlá 

záchranná služba, která se později vyjádřila, že se v minulosti opakovaně nemohla do 



kampusu JU dostat a za pacienty museli lékaři dobíhat bez potřebného vybavení. Dále 

informoval na špatné značení vjezdu do areálu ZF JU, na které si stěžují nejen pozvaní hosté. 

Senátor Zábranský také konstatoval přetrvávající neuspokojivý stav komunikace mezi 

pavilony ZF ,,B,, a ,,M,,. 

Rektor JU zmínil, že s opravou uvedené komunikace se počítá v navrhovaných etapách 

modernizace areálu JU. 

 

Zapsal: R. Kuneš 

Ověřili: D. Gela, O. Chvojka 

Formálně upravila: I. Žlábková 

 


