
 

 

 

   

 
Zpráva pro veřejnost z 58. zasedání  

Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SpR JU),  
které se konalo dne 29. 10. 2019 

 
 
V úterý dne 29. října 2019 se v zasedací místnosti Rektorátu JU v objektu 
Filozofické fakulty a Rektorátu JU uskutečnilo v pořadí již 58. zasedání SpR JU, které 
bylo zároveň třetím řádným zasedáním SpR JU v roce 2019. Zasedání se zúčastnilo 
devět z dvanácti členů SpR JU, čímž byla SpR JU usnášeníschopná. 
 
58. zasedání SpR JU bylo posledním zasedáním, kterého se zúčastnil dlouholetý 
tajemník SpR JU T. Klimpera. Novým tajemníkem byl s účinností od 29. října 2019 
jmenován Ing. T. Lysenko-Chvíla, vedoucí Útvaru pro strategii a rozvoj Rektorátu JU 
(e-mail: lysenko@jcu.cz; tel.: 389 032 053, mobil: 606 772 395) s tím, že 
administrativní úkony související s 58. zasedáním SpR JU budou dokončeny ještě T. 
Klimperou. V této souvislosti předseda SpR JU Mgr. Ing. M. Šimek a rektor JU doc. 
T. Machula poděkovali odstupujícímu tajemníkovi T. Klimperovi za jeho dlouholetou 
práci ve prospěch SpR JU a předali mu věcné dary. K poděkování se připojili i ostatní 
členové SpR JU.  
 
Členové SpR JU byli informováni, že s účinností od 16. října 2019 jmenoval ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy na návrh rektora JU novým členem SpR JU Ing. I. 
Moravce, náměstka primátora Statutárního města České Budějovice a člena Rady 
Jihočeského kraje. Ing. I. Moravec ve SpR JU nahradil dlouholetého člena SpR JU 
pana JUDr. P. Duška, jehož třetí funkční období ve SpR JU skončilo 15. října 2019. 
Rektor JU doc. T. Machula v souvislosti se jmenováním Ing. I. Moravce, který se 58. 
zasedání SpR JU nemohl z pracovních důvodů zúčastnit, vyjádřil přesvědčení, že 
v osobě Ing. I. Moravce získává SpR JU významného odborníka, který svými 
profesními i osobními kvalitami může výrazně napomoci dalšímu rozvoji JU. 
 
SpR JU na svém 58. řádném zasedání vydala, v souladu s § 15 odst. 1 zákona 
o vysokých školách, níže uvedené předchozí písemné souhlasy: 

1) Předchozí písemný souhlas č. 453 k nabytí nemovitého majetku do 
vlastnictví JU od ČR – Státního pozemkového úřadu dle § 10 zákona č. 
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 
souvisejících zákonů – soubor pozemků v KÚ Vodňany. V této souvislosti 
SpR JU vyzývá JU, aby bezodkladně prověřila možnosti bezúplatného převodu 
předmětného nemovitého majetku do vlastnictví JU. 

2) Předchozí písemný souhlas č. 454 k uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví JU – p.č. 
1961/2 v KÚ České Budějovice 2 po realizaci stavby „ČB – zahrádky Švábák, 
K/1959/2, Sypal, NN“. Oprávněným z věcného břemene je společnost E.ON 
Distribuce, a.s. 

3) Předchozí písemný souhlas č. 455 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve 
vlastnictví JU – p.č. 1378/1 v KÚ České Budějovice 2 pro realizaci stavby „ČB 
– Na Zlaté stoce, 1378/1 přel. kabelu NN“. Budoucím oprávněným z věcného 
břemene je společnost E.ON Distribuce, a.s. 

4) Předchozí písemný souhlas č. 456 k Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve 
vlastnictví JU – p.č. 3314/3 v KÚ Hněvkovice u Týna nad Vltavou pro realizaci 
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stavby „Venkovská ZOO se zázemím pro dětskou skupinu“. Budoucím 
oprávněným z věcného břemene je spolek Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. 

5) Předchozí písemný souhlas č. 457 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemku ve 
vlastnictví JU – p.č. 1121/11 v KÚ České Budějovice 3 pro realizaci stavby 
„Novostavba bytového domu parc. č. 1116, KÚ České Budějovice 3“. 
Budoucím oprávněným z věcného břemene je společnost F & F development, 
s.r.o. 

6) Předchozí písemný souhlas č. 458 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě na pozemcích ve 
vlastnictví JU – p.č. 1296/1, 1294/1, 1291/1, 1290/1, 1289/1 a 1289/2 v KÚ 
České Budějovice 2 pro realizaci stavby „Přístavba, nástavba a novostavba 
objektů ̶ generální obnova areálů BC AV ČR, areál ul. Branišovská, České 
Budějovice“. Budoucím oprávněným z věcného břemene je Biologické 
centrum AV ČR, v.v.i. 

SpR JU v souladu s § 15 odst. 2 zákona o vysokých školách schválila: 

1) Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2020 včetně Plánu 
investičních aktivit JU. V rámci diskuse k tomuto bodu byly členy SpR JU 
vzneseny dotazy k Metodice17+ a k některým plánovaným investičním akcím 
(např. rekonstrukce auly JU a objektu Na Mlýnské stoce či k projektu 
výstavby parkovacího domu). Diskutována byla také otázka rozvoje 
celoživotního vzdělávání na JU, ve kterém je spatřován velký potenciál. 

2) Návrh rozpočtu JU na rok 2019, předložený v podobě finančního plánu 
(formou zjednodušeného výkazu zisku a ztráty), a návrh Střednědobého 
výhledu JU na roky 2020 – 2021. Podkladem pro sestavení finančního plánu 
za JU jako celek jsou dílčí plány jednotlivých součástí JU. Střednědobý výhled 
je pak sestaven tak, aby zohlednil známé či očekávané dopady vývoje 
státního rozpočtu v oblasti financování vysokých škol a výzkumu a vývoje, 
tedy dvou oblastí s největším vlivem na příjmovou část rozpočtu JU. 
Střednědobý výhled dále vychází také z ekonomické a finanční situace JU. 

3) Návrh na rozdělení části příspěvku pro VVŠ, která připadá na JU z objemu 
prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2019. V této 
souvislosti byli členové SpR JU informováni, že rozpis rozpočtu VVŠ pro rok 
2019 byl ze strany MŠMT doplněn o částku 200 mil. Kč. Informaci o tomto 
zvýšení dostali rektoři VVŠ v dopisu ministra Plagy ze dne 10. září 2019, 
částka byla jednotlivým školám stvrzena rozhodnutím o poskytnutí 
příspěvku. JU v rámci rozdělení zvýšeného příspěvku pro VVŠ získala částku 
6 142 814 Kč. S ohledem na analogii s charakterem prostředků, o které byl 
navýšen rozpočet VVŠ v předchozích dvou letech byl schválen způsob 
rozdělení prostředků určených pro JU, který je obdobný jako způsob 
rozdělení použitý v roce 2016 a 2017 a shodný jako v roce 2018.  

SpR JU v souladu s § 15 odst. 3 zákona o vysokých školách doporučuje v souvislosti 
s ukončením financování České arktické vědecké infrastruktury ze strany České 
republiky (projekt MŠMT Česká polární výzkumná infrastruktura, LM2015078, 
2016–2019), aby JU převzala uvedenou infrastrukturu jako univerzitní pracoviště ve 
správě Přírodovědecké fakulty JU a zařadila její financování do rozpočtu JU 
v kapitole výzkumné infrastruktury. Zároveň doporučuje otevřít výzkumné 
možnosti na arktické stanici i jiným fakultám JU. 

SpR JU zároveň konstatuje, že Centrum polární ekologie a Česká arktická vědecká 
infrastruktura „Stanice Josefa Svobody“ JU je velmi dobře mezinárodně etablovaná 
vědecká infrastruktura, která významnou měrou přispívá k zapojení české vědy a 
vědecké výchovy do řešení problémů, které souvisejí s globálními procesy na naší 
planetě a současně vytváří podmínky k větší angažovanosti České republiky 
v oblasti Arktidy. Rovněž přispívá k prestiži JU mezi ostatními univerzitami a má 
perspektivu dalšího rozvoje a zvyšování výkonu. 
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SpR JU dále podpořila představený záměr směny pozemků pro dopravní stavby 
města České Budějovice a postup, kterým by tato směna měla být realizována. SpR 
JU rovněž diskutovala otázky prodeje nevyužívaného majetku ve vlastnictví JU a 
majetku aktuálně nabytého v rámci dědictví. 

Základní informace o poslání, působnosti a personálním složení Správní rady JU jsou 
dostupné na internetových stránkách Správní rady JU. Zde jsou také průběžně 
zveřejňovány programy jednání Správní rady JU a stručné zprávy shrnující 
nejdůležitější výstupy z jednotlivých jednání, tzv. zprávy pro veřejnost.  

  
  
  Mgr. Ing. Miroslav Šimek v. r. 
  předseda SpR JU 
 
 
V Českých Budějovicích dne 4. 11. 2019 


