
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
dne 10.2. 2004 

 

Přítomni (bez titulů):  
Komora učitelů: Blažka, Ehrlichová, Holátová, Kaplánek, Král, Křišťan, Pavlík, Podlaha, 
Sak, Švejda, Zrzavý.  
Komora studentů: Duda, Hauer, Havlíček, Jílek, Jukl, Papež, Svoboda.  
Nepřítomni (bez titulů): 

Komora učitelů: Bezecný, Doskočil, Hrubý, Kaštovský, Kozlová, Krejčí, Papoušek. 
Komora studentů: Filistein, Hauer, Rubeš, Liška, Volný.  
Host: rektor JU prof. Střeleček. 
 
Zasedání zahájil předseda AS JU dr. Křišťan. AS byl díky přítomnosti nadpoloviční většiny 
členů obou svých komor usnášení schopný.  
Jako zapisovatel byl schválen Svoboda, skrutátorem se pro toto zasedání stal Duda.  
 
Program schůze: 

1. Schválení Disciplinárního řádu pro studenty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 

2. Schválení Disciplinární komise Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
3. Různé. 
 
 

Ad. 1. 
Předseda Křišťan zahájil diskusi nad prvním bodem programu. Během ní byly 
v Disciplinárním řádu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které ke schválení senátu 
JU předložil rektor JU prof. Střeleček, navrženy tyto změny: 

a) V článku 3, bodě 3, vypustit větu „Předseda je členem komise“. 
b) V článku 4 změnit znění bodu 3 na: „Disciplinární řízení může být zahájeno pouze 

do tří měsíců ode dne, kdy byl rektor o podezření z přestupku vyrozuměn, nejpozději 
však do jednoho roku od jeho spáchání.“. 

c) V článku 6 změnit znění bodu 1 na: „Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává rektor 
do 7 dnů ode dne, kde obdržel usnesení komise.“.   

d) V článku 8 vyškrtnout větu „Náhradní doručení je zde vyloučeno.“ a přidat větu  
ve znění: „Po neúspěšném doručení do vlastních rukou je další plnohodnotné 
doručení oznámení na úřední desce univerzity.“. 

 
Hlasování: 

Komora studentů: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Komora učitelů: 11 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
 
Návrh byl i se změnami schválen. 
 
Ad. 2. 
Rektorem JU profesorem Střelečkem byla navržena Disciplinární komise Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích v následujícím složení: 
 
Předseda komise: RNDr. Dalibor Štys, CSc., ředitel Ústavu fyzikální biologie JU. 



Členové komise: doc. PhDr. Dagmar Blümlová, CSc., zaměstnanec HÚ JU, Eva Sklenářová, 
studentka HÚ JU, Luděk Škrabal, student HÚ JU.  
Náhradníci: Doc. Ing. Otomar Linhart, Dr.Sc., vedoucí odd. genetiky a šlechtění ryb 
Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického JU a David Pizinger, student HÚ JU. 
 
Hlasování:  
Komora studentů: 7 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Komora učitelů: 11 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
Návrh byl schválen. 
 
Ad.3. 
Předseda dr. Křišťan informoval AS JU o plánovaném programu příštího, březnového 
zasedání, ve kterém by se měl senát vyjádřit ke jmenování prorektorů nastupujícím rektorem 
JU prof. Bůžkem, který by měl zmíněný návrh na jmenování poslat krátce po té, co se  
1. března 2004 ujme své funkce.  
 
Prof. Zrzavý předal předsedovi rezignaci na své členství v AS JU s platností od 1. března 
2004. 
 
Rektor JU prof. Střeleček informoval senát o jednání o novém rozdělení dotací na ubytování 
studentů na RVŠ. Student Duda dal podnět k zavedení odkazu na aktuálně probíhající diskusi 
na toto téma, která probíhá na webových stránkách RVŠ, na webové stránky univerzity.   
 
Příští schůze AS JU bude svolána elektronicky na úterý 9.3.2004. 
 
 
Zapsal: Svoboda 


