
Z Á P I S 

z jednání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, konaného 

dne 5. 3. 2019 

Přítomni (bez titulů): S. Berková, T. Buřič, M. Dvořák, R. Franěk, D. Gela, T. Hauer, 

J. Hrdlička, M. Hronková, R. Hrubý, O. Chvojka, P. Kilbergr, M. Klapetek, M. Kočerová, 

R. Kuneš, F. Ložek, L. Mareš, A. Marešová, M. Novotná, P. Ondr, A. Polanová, T. Randák, 

D. Skalický, P. Soukup, P. Šmilauer, J. Vaclík, T. Volek, M. Voráček, L. Zábranský, 

E. Zusková, I. Žlábková. 

Nepřítomni (bez titulů): M. Hric, A. Hudáčková, T. Veber. 

Omluveni (bez titulů): J. Bárta, F. Dolák, P. Dvořák, V. Hadačová, T. Minařík, 

J. Neugebauer, M. Vítečková, 

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), R. Závodská (prorektorka pro zahraniční vztahy). 

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

AS JU nejprve schválil zapisovatele (R. Kuneš ZF JU), ověřovatele zápisu (T. Volek za EF 

JU a D. Gela za FROV JU) a skrutátory (S. Berková za SZF JU a R. Franěk za FROV JU).  

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

 

Program:  

1. Organizační záležitosti AS JU.  

2. Nominace členů Rady pro vnitřní hodnocení JU. 

3. Představení finální verze návrhu Metodiky pro přípravu rozpočtu JU v roce 2019. 

4. Informace z Rady VŠ.  

5. Informace ze studentské komory AS JU  

6. Různé 

 

Pozměňovací návrhy k programu jednání:  

Předsedkyně AS JU navrhuje změnu programu z důvodu čekání na doc. Ondra (omluven pro 

pozdější příchod), který má originální návrhový list kandidáta Rady pro vnitřní hodnocení JU. 

Z tohoto důvodu navrhuje níže uvedené pořadí bodů programu: 

 

Program:  

1. Organizační záležitosti AS JU.  

2. Informace z Rady VŠ.  

3. Představení finální verze návrhu Metodiky pro přípravu rozpočtu JU v roce 2019. 

4. Nominace členů Rady pro vnitřní hodnocení JU. 

5. Informace ze studentské komory AS JU  

6. Různé 



Hlasování o programu jednání v pozměněném znění.        

Hlasování: pro-26 proti-0 zdržel se-0  

Program jednání byl přijat. 

 

1. Organizační náležitosti AS JU.  

Předsedkyně AS JU informovala o rezignaci senátora doc. Ing. Kamila Píchy, Ph.D., z EF JU, 

který byl i členem ekonomické komise a koordinátorem legislativní komise. Na jeho místo 

senátora přivítala novou členku Ing. Martinu Novotnou, Ph.D., která bude zároveň novou 

členkou ekonomické komise. S funkcí koordinátora legislativní komise souhlasí 

Mgr. František Dolák, Ph.D., ze ZSF JU. Svoji rezignaci na senátorský post k 31. 3. 2019 

oznámil RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D., z PřF JU. 

  

2. Informace z Rady VŠ.  

Prorektor Jiroušek informuje o zasedání sněmu Rady VŠ, došlo k nominaci komise pro 

Visegrádská stipendia pro rok 2019, předseda Národního akreditačního úřadu informoval 

o probíhajících řízeních o akreditacích studijních programů (dochází ke snižování žádostí, 

u institucionálních akreditací projednávají dvanáctou žádost a čtyři další jsou ve schvalovacím 

procesu, vyzývá k doplnění Seznamu hodnotitelů NAU). 

Delegát Studentské komory RVŠ F. Volf informoval o zrušení konference Doktorandi 3.0.  

 

3. Představení finální verze návrhu Metodiky pro přípravu rozpočtu JU v roce 2019. 

Rektor na úvod uvedl, že od minulého představení Metodiky na projednávání senátu došlo jen 

k minimálním změnám v terminologii, Metodika byla také schválena na kolegiu rektora bez 

zásadních připomínek. Rektor dal prostor pro připomínky k uvedené metodice. 

Předsedkyně AS JU vyzývá k diskusi Ing. Tomáše Volka, Ph.D., jako koordinátora 

ekonomické komise. Ten odpovídá, že komise nemá již žádné dotazy. 

Ing. Tomáše Volka, Ph.D., zajímá, z čeho bude financována CENAKVA (Jihočeské 

výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz) a dotazuje se, jestli to bude částka 

68 mil. Rektor odpovídá, že z DKRVO a bude to přibližně 6,5 %. Rektor upřesňuje, že 

MŠMT nebude dotovat CENAKVU napřímo, ale přes JU. Prof. Ing. Tomáš Randák, Ph.D., 

doplňuje, že každý rok CENAKVA obdržela z dotačního programu 25 mil. MŠMT tenhle 

program zrušila, a tyto finance dávají univerzitám, které si sami rozhodují o přerozdělení. 

Dále uvedl, že tato přímá podpora byla klíčová pro udržitelný provoz centra.  

Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. uvádí, že do roku 2022 bude CENAKVA z DKRVO čerpat 

68 mil. a není to reflektováno ve finanční podpoře od JU pro FROV. 

Rektor uvádí, že prostředky na obdobné infrastruktury mají několik zdrojů a dotační program 

z MŠMT byl zrušen. Zdůrazňuje ohrožení provozu CENAKVA, a ohrožení výzkumných 

výsledků z pohledu parametrů Q1 a Q2 (Metodika M17+). Proto bude JU finančně vypomáhat 

CENAKVA z DKRVO (6,5 %). 

 



Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D. vznesl dotaz ohledně faktoru K – Pracovníci bez výstupů 

vykázaných za JU, na rozsah hodnotícího intervalu v %, který neodpovídal skutečnosti (max. 

= 1,5 násobek průměru JU, min. = 0,5 násobek průměru JU). 

Rektor sdělil, že došlo k úpravě.    

K návrhu Metodiky nebyly již žádné dotazy, rektor poděkoval za součinnost ekonomické 

komisi a senátorům. Dále uvedl, že vzápětí bude vedení JU pracovat na doladění celé 

Metodiky (faktor A – počet a typ studentů, DKRVO – prostor pro jednání do budoucna).  

 

4. Nominace členů Rady pro vnitřní hodnocení JU. 

Senát navrhuje šest kandidátů, které nejprve musí schválit v tajné volbě a poté si z nich rektor 

dva vybírá. 

 

Byli navrženi tito kandidáti: 

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. – zemědělství 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. – ekonomické obory 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. – učitelství 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. – psychologie/učitelství 

prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. – biologie, ekologie a životní prostředí 

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. – sociální práce 

 

Výsledky tajné volby: 

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D. –    A-29 N-0 Z-0 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. –   A-29 N-0 Z-0 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. –   A-28 N-1 Z-0 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. –   A-28 N-1 Z-0 

prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D. –    A-28 N-0 Z-1 

doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D. –   A-27 N-0 Z-2 

 

*A = souhlasí, N = nesouhlasí, Z = zdržení se hlasování 

 

Všichni kandidáti byli schváleni senátem JU. 

 

5. Informace ze studentské komory AS JU  

Nebyly uvedeny žádné informace ze studentské komory AS JU. 

 

 

 



6. Různé 

Prorektor Polívka informoval o proběhlém výběrovém řízení ohledně softwarového 

zabezpečení, byl vybrán dodavatel a běží lhůta pro odvolání, podle plánu by měla být do 

konce měsíce března podepsaná smlouva. 

 

Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D., formuloval návrh pro podporu Maďarské akademie věd ve 

znění: 

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podporuje prohlášení 

Akademie věd České republiky ze dne 13. února 2019, týkající se zamýšlených změn 

financování Maďarské akademie věd (MTA). Domníváme se, že badatelské instituce jako je 

MTA nemohou prosperovat bez akademické svobody a dostatečné nezávislosti v záležitostech 

svého financování. Obáváme se, že maďarská vláda se především snaží zlikvidovat 

nezávislou instituci, s nevyhnutelnými dlouhodobými důsledky pro celou společnost. 

Doufáme, že není doposud pozdě, aby maďarská vláda revidovala svoje nesprávná 

rozhodnutí. 

 

RNDr. Tomáš Hauer, Ph.D., navrhuje upravit poslední větu. Ing. Tomáš Volek, Ph.D., 

navrhuje upravit předposlední větu. Doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D., už dříve v mailové 

komunikaci navrhl možnost vypustit poslední dvě věty a proto souhlasí s připomínkami a 

navrhuje znění:  

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podporuje prohlášení 

Akademie věd České republiky ze dne 13. února 2019 týkající se zamýšlených změn 

financování Maďarské akademie věd (MTA). Domníváme se, že badatelské instituce jako je 

MTA nemohou prosperovat bez akademické svobody a dostatečné nezávislosti v záležitostech 

svého financování. 

 

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu v české i anglické verzi. 

Hlasování: pro-21 proti-2 zdržel se-4  

Pozměňovací návrh byl schválen. 

 

Předsedkyně AS JU zahajuje hlasování o návrhu doc. RNDr. Petra Šmilauera, Ph.D., 

k podpoře Maďarské akademii věd v české i anglické verzi.  

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

Návrh byl schválen. 

 

Předsedkyně AS JU zašle uvedený návrh na Akademii věd České republiky, tak na 

Maďarskou akademii věd. 

 

Zapsal:  R. Kuneš 

Ověřili:  T. Volek, D. Gela 

 


