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Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích ze dne 14. prosince 2004 

 
Přítomni (bez titulů): 
Komora učitelů: Bezecný, Blažka, Doskočil, Ehrlichová, Holátová, Kaplánek, Kaštovský, 
Kozlová, Král, Krejčí, Křišťan, Pavlík, Sak, Vančura 
Komora studentů:  Bártů, Hauer, Havlíček, Holec, Jukl, Koutecký, Očkay, Roháček, Rubeš, 
Vaňková  
Host: rektor JU prof. Bůžek, prorektor JU prof. Brandl, prorektor JU prof. Zrzavý, prorektor 
JU prof. Papoušek, prorektor JU prof. Střeleček, děkanka ZF JU prof. Hrabánková, děkan PF 
JU prof. Papáček, proděkan ZSF JU doc. Vurm, pan ředitel VÚRH Jan Kouřil 
 
Zasedání zahájil předseda AS JU dr. Křišťan a přivítal všechny přítomné hosty, senátorky a 
senátory. 
Předseda informoval o programu zasedání AS JU. K programu zasedání neměli přítomní 
členové žádné připomínky – program byl všemi přítomnými členy AS JU schválen. 
Jako zapisovatelka byla schválena senátorka Kozlová, jako skrutátorka senátorka Krejčí.  
 
Program: 
1. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na VÚRH JU 

v akademickém roce 2005 – 2006. 
2. Optimalizace struktury JU (rektor JU). 
3. Projednávání Volebního a jednacího řádu AS JU. 
 
Ad 1. 
Schvalování Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na VÚRH JU 
v akademickém roce 2005 – 2006. 
Hlasování: 

Komora studentů: 8 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 14 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování. 
Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu na VÚRH JU 
v akademickém roce 2005 – 2006 byly schváleny. 
  
Ad 2. 
Pan rektor seznámil přítomné členy s optimalizací struktury JU. Informoval o historickém 
vývoji JU od roku 1948, počtu studentů na JU k 31. 10. 2004, nabízených typů studia na JU, 
počtu zaměstnanců na JU a jejich kvalifikační struktuře, výzkumné dotaci na studenta, 
připravovaných a zahajovaných investičních akcí na JU. Dále zhodnotil úspěšnost JU ve 
výzkumných záměrech ve srovnání s ostatními VŠ – JU je na 3. místě za VŠCHT a MU 
v Brně. V rámci jednotlivých fakult a ústavů uvedl představu o jejich dalším rozvoji.   
Diskuse:  

Paní děkanka ZF JU podpořila názor pana rektora týkající se zřízení samostatné ekonomické 
fakulty, která by vznikla ze ZF JU během 2 let (potřeba vyřešit kvalifikační strukturu 
zaměstnanců). Dále vyslovila představu týkající se zvýšení atraktivity ZF JU – orientace na 
modernizace technologií, welfare chovy, udržitelný rozvoj. 
Senátorka Holátová vznesla dotaz, zda se ekonomická fakulta bude rekrutovat pouze ze ZF 
JU nebo i z jiných součástí JU. Pan rektor odpověděl kladně – není si vědom situace, že by 
jiné součásti JU měly ekonomické katedry.   
Senátorka Bártů vznesla dotaz, jaký bude vývoj výuky v Táboře (cestovní ruch). Pan rektor i 
paní děkanka ZF JU shodně odpověděli, že pro výuku v Táboře se připravuje model 
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nejoptimálnějšího řešení. Dále paní děkanka informovala přítomné o faktu, že od 1. 1. 2005 
bude na ZF JU jmenován proděkan pro účelovou činnost.  
 
Pan děkan PF JU upozornil na fakt, že PF  ve své historii vícekrát umožnila odloučením 
prosperujících částí vzniku nových složek univerzity; v současné době se obává situace, že 
odtržením kvalitní části z PF JU (Bohemistika) dojde k „propadu“ PF JU v kvalifikační 
struktuře zaměstnanců, ve vědecké činnosti, v doktorských programech. 
Prorektor JU prof. Papoušek reagoval na tuto obavu a informoval přítomné, že bude 
připraveno takové řešení, které by nepoškodilo PF JU. 
 
Proděkan ZSF JU vysvětlil, z jakého důvodu má ZSF JU tak prudký rozvoj – u středního 
zdravotnického personálu se SŠ vzděláním je požadavek na VŠ vzdělání (v ČR je potřeba 
20000 těchto pracovníků, jejichž vzdělání v současnosti zajišťují cca 3 fakulty).   
 
Senátor Doskočil vznesl dotaz týkající se duplicity oborů na jednotlivých fakultách a 
součástech JU.  
Pan rektor odpověděl, že v této situaci je nutné respektovat nařízení akreditační komise – 
neměly by existovat na jedné univerzitě programy, které by se vzájemně překrývaly.  
 
Pan prorektor prof. Brandl informoval přítomné o situaci, která se týká poskytování dotací pro 
ubytování a stravování studentů – MŠMT schválilo nová pravidla pro poskytování dotací pro 
ubytování a stravování studentů a z tohoto důvodu bude nutné vypracovat návrh nového 
stipendijního řádu JU.  
 
Pan rektor poděkoval prorektorům, děkanům a proděkanům za jejich vyjádření a se všemi 
přítomnými se rozloučil. 
     
Ad 3. 
Predseda legislativní komise AS JU senátor Bezecný otevřel diskusi týkající se Volebního a 
jednacího řádu AS JU. V diskusi byly k hlasování navrženy následující body: 
 
V souvislosti s pozměňujícím návrhem senátorů Roháčka a Očkaye navrhl předseda AS JU 
hlasovat o přeložení projednávání VaJŘ AS JU na další zasedání senátu. 
Hlasování: 

Komora studentů: 1 pro, 6 proti, 1 se zdržel hlasování. (1 student přišel, 2 studenti odešli)  
Komora učitelů: nikdo pro, 14 proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Přeložení projednávání VaJŘ AS JU na další zasedání senátu nebylo schváleno. 
 
Pozměňující návrh M. Roháčka a A. Očkaye týkající se Článku 2, odstavců 1-4: 
Článek 2 

1. Každá fakulta Jihočeské univerzity (dále jen „JU“) je v senátu zastoupena podle 
tohoto klíče: 0-999 studentů na fakultě = 3 akademičtí pracovníci a 2 studenti 

1000-1999 studentů na fakultě = 4 akademičtí pracovníci a 3 studenti 
2000 a více studentů na fakultě = 5 akademických pracovníků a 4 
studenti. 

2. Počet studentů na každé fakultě se určuje z matriky studentů právě 30 dnů před 
volbami. 

3. Část akademické obce JU, která se podílí na uskutečňování studijních programů 
akreditovaných na JU podle § 34 odst. 1 zákona (dále jen „mimofakultní akademická 
obec“), je v senátu zastoupena 3 akademickými pracovníky a 2 studenty. 
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4. Delegace fakult a mimofakultní akademické obce do senátu jsou voleny na 
příslušných součástech JU přímou volbou.  

 
Hlasování: 

Komora studentů: 1 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Komora učitelů: nikdo pro, 14 proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Pozměňující návrh M. Roháčka a A. Očkaye týkající se Článku 2, odstavců 1-4 nebyl 
schválen. 
 
Pozměňující návrh D. Holátové týkající se Článku 3, odstavce 1: 
Článek 3 
1. Funkční období senátu je tříleté. 
Hlasování: 

Komora studentů: nikdo pro, 8 proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Komora učitelů: 2 pro, 11 proti, 1 se zdržel hlasování. 
Pozměňující návrh D. Holátové týkající se Článku 3, odstavce 1 nebyl schválen. 
 
Pozměňující návrh A. Křišťana  (na žádost J. Kouřila) týkající se Článku 2, odstavce 2: 
Na závěr textu doplnit text: „……, přičemž každá mimofakultní součást akademické obce 
bude zastoupena alespoň jedním akademickým pracovníkem.“  
Hlasování: 

Komora studentů: nikdo pro, 5 proti, 3 se zdrželi hlasování.  
Komora učitelů: nikdo pro, 9 proti, 5 se zdrželo hlasování. 
Pozměňující návrh A. Křišťana  týkající se Článku 2, odstavce 2 nebyl schválen. 
 
Doplňující návrh senátora Vančury týkající se Článku 16, odstavce 2: 
….., kdy obdržel žádost rektora nebo alespoň 5 členů senátu nebo alespoň 20% členů 
akademické obce, nevyplývá-li……  
Hlasování: 

Komora studentů: 7 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Komora učitelů: 5 pro, 3 proti, 6 se zdrželo hlasování. 
Pozměňující návrh senátora Vančury týkající se Článku 16, odstavce 2 nebyl schválen. 
 
Doplňující návrh A. Křišťana týkající se Článku 15, odstavce 4 
Článek 15 
4. Člen senátu, který byl zvolen jako student, řádně ukončil bakalářský studijní program a 
přihlásil se na téže součásti ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu, nebo 
řádně ukončil magisterský studijní program, přihlásil se na téže součásti ke studiu 
v doktorském studijním programu, může do 7 dnů po řádném ukončení studia písemně sdělit 
předsedovi senátu, že se hodlá stát náhradníkem. V takovém případě bude zařazen na seznam 
náhradníků na dobu nejvýše 5 měsíců a povolán do senátu po zápisu do studia. Není-li 
uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.  
Hlasování: 

Komora studentů: 5 pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 9 pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování. 
Doplňující návrh A. Křišťana týkající se Článku 15, odstavce 4 byl schválen. 
 
Návrhy na následující změny: 
V Článku 2, odstavci 3 se „delegace fakult…“ mění na „delegáti fakult….“. 
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Do Článku 8 se přidá odstavec 6: „ Volební lístek, který byl upraven jinak než předepsaným 
označením jednoho nebo více než maximálního počtu kandidátů je neplatný.“ 
V Článku 25, odstavci 1 se vypustí výraz „termínech“. 
Hlasování: 

Komora studentů: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Změny byly schváleny. 
 
Schvalování Volebního a jednacího řádu AS JU. 
Hlasování: 

Komora studentů: 6 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování. (1 student odešel)  
Komora učitelů: 14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Volební a jednací řád AS JU byl schválen. 
 
Různé: 
V souvislosti se zpracováváním agendy AS JU otevřel předseda diskusi ohledně případného 
požadavku vůči rektorátu na zpracovávání zápisu ze schůzí AS JU. Přítomní se shodli na 
vhodnosti dosavadní praxe, kdy se zápisu ujímá vždy jeden z přítomných členů AS JU; 
důvodem je nezávislost na rektorátu.  
 
 
Další zasedání AS JU jsou předběžně naplánována na: 
11. ledna 2005 
8. února 2005 
8. března 2005 
12. dubna 2005 
3. května 2005 
  
 
Zapsala: ing. Lucie Kozlová, Ph. D. 


