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Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích ze dne 16. listopadu 2004 

 
Přítomni (bez titulů): 
Komora učitelů: Bezecný, Blažka, Doskočil, Dostálková, Ehrlichová, Holátová, Kaplánek, 
Kozlová, Král, Krejčí, Křišťan, Pavlík, Podlaha, Sak, Švejda, Vančura 

Komora studentů:  Bártů, Fixová, Hauer, Holec, Jukl, Koutecký, Očkay, Roháček, Rubeš, 
Vaňková  
Host: prorektor JU prof. Brandl, prorektor JU prof. Zrzavý, děkan ZSF JU prof. Velemínský, 
pan ředitel CITu Milota, Mgr. Chadima, zástupce SK v RVŠ Jonáš Růžička. 
 
Zasedání zahájil předseda AS JU dr. Křišťan, v souvislosti s minulou (neusnášeníschopnou) 
schůzí připomenul bod 14. zápisu (schůze 15.10.) a dal k nahlédnutí přehled prezencí/absencí 
jednotlivých členů AS JU – za povšimnutí stojí 2 studentští zástupci (ZF a ZsF). 
Předseda dále informoval o programu zasedání AS JU a jeho doplnění. K programu zasedání 
neměli přítomní členové žádné připomínky – program byl všemi přítomnými členy AS JU 
schválen. 

Jako zapisovatelka byla schválena senátorka Kozlová, jako skrutátor senátor Bezecný.  

 
Program: 

1. Představení nových členů AS JU. 
2. Informace ředitele CITu o nových webových stránkách JU. 
3. Informace o proběhlých elektronických hlasováních. 
4. Legislativa studijních předpisů. 
5. Schvalování přílohy č. 3 ke statutu JU. 
6. Schvalování rozpočtu ÚFB JU pro rok 2004. 
7. Informace ze studentské komory AS JU. 
8. Volební a jednací řád AS JU. 
9. Různé. 

 

Ad 1. 
Pan předseda AS JU představil přítomným členům nové členy AS JU.  
  

Ad 2. 
Pan ředitel CITu zodpověděl na položené otázky, které se týkaly zavádění nového webového 
portálu na ostatní fakulty. Výhodou bude snadnější technicko-systémová údržba, snadnější 
vyhledávání napříč jednotlivými fakultami, jednotnost stránek. Jednotlivé fakulty a ústavy 
(zatím používá ZSF JU)  budou pomocí fakultního webmastera zajišťovat technický servis a 
aktualizaci stránek, aplikační prostředí bude udržovat CIT. Otázka designu byla řešena na 
poradě vedení, předpokládá se, že každá fakulta a ústav budou rozlišeny barevně. Dokončení 
anglické verze není technickým problémem – chybí kvalitní překlad do AJ. Pan rektor řešil 
tuto otázku  s jazykovým centrem JU. Senátor Blažka vznesl připomínku, že některé odkazy 
na stránkách JU jsou bez obsahu např. fotoalbum, zprávy pro veřejnost atd. Prorektor Brandl 
konstatoval, že se zhoršila funkčnost a uživatelská hodnota webových stránek JU. 
Předpokládá se, že nový webový portál bude fakultám nabízen jako možnost. 
 
Ad 3. 
AS JU elektronicky schválil: 

Ke dni 7.7.2004 „Návrh na úpravu mzdového předpisu a přiložené tabulky mzdových 

tarifů. 17 hlasů pro, 0 proti, 11 se zdrželo (senát měl 28 členů). 
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Ke dni 25.5.2004 „Plán tvorby a čerpání centrálního FRIM“. 19 hlasů pro, 0 proti, 9 se 
zdrželo. 
Ke dni 13.8.2004 „Změnu článku 19 bodu 1 Statutu JU ve smyslu rozšíření počtu členů 
SR na 12“. 16 hlasů pro, 0 proti, 12 se zdrželo. 
 

Ke dni 3.9.2004 „Přílohu č.2 Statutu JU obsahující seznam akreditovaných stud. 
programů“. 17 pro, 0 proti, 11 se zdrželo. 
 
Ke dni 11.10.2004 „Volební a jednací řád AS ZSF JU“. 16 hlasů pro, 0 proti, 11 se zdrželo 
(senát měl 27 členů). 
 

Ke dni 11.10.2004 „Pravidla pro přijímací řízení na HÚ JU pro akad. rok 2005/2006“. 16 
hlasů pro, 0 proti, 11 se zdrželo. 
 

Ke dni 11.10.2004 Změnu Statutu ÚFB JU čl. 2, bod e).  

Stávající text "e) podporu zaváděni inovaci do praxe" se nahrazuje novým textem "e) podporu 
zvýšení intenzity, kvality a rychlosti šíření inovací a transferu technologií do hospodářské 
praxe regionu s důrazem na progresívní (high-tech) technologie". 16 hlasů pro, 0 proti, 11 se 
zdrželo. 
 
Akademický senát projednal složení volební komise pro doplňovací volby do AS JU na 
BF a TF v následující podobě:  
Ing. Aleš Bezděk, PhD.(BF)  
Mgr. Jan Kučera, PhD.(BF)  
Mgr. Jana Jersáková(BF)  

Mgr. Martin Bílek (TF)  

Veronika Hovjacká (TF)  

Eleonora Peterková (TF)  
Předsedou komise doporučuje jmenovat Aleše Bezděka, místopředsedou Martina Bílka. 16 
hlasů pro, 0 proti, 11 se zdrželo. 
 

Ad 4. 
Prorektor Brandl informoval přítomné členy o legislativě týkající se studijních a zkušebních 
řádů na univerzitách a fakultách. Podle §17 a § 33 zákona 111/1998 je třeba řídit se touto 
zásadou: pro danou fakultu platí jen jediný studijní a zkušební řád (obdobně řád 

stipendijní). Z tohoto důvodu se buď: 
1) v plném rozsahu používá řád celouniverzitní (který může mít přílohu 

řešící jen otázky jedné jediné fakulty a jinou podobnou přílohu pro otázky 

jiné fakulty a všechny tyto přílohy - po projednání v senátu fakulty a 

předložení děkanem rektorovi předkládá rektor celouniverzitnímu senátu ke 
schválení), nebo 

2) fakulta vydá svůj vlastní Studijní a zkušební řád fakulty, ale pak se 

neřídí SZŘ celouniverzitním a ani se na něj nemůže odvolávat - tedy 
případně opíše celý vzor řádu celouniverzitního do řádu vnitrofakultního a 

doplní svými odlišnostmi, ale pak pro studenta fakulty vůbec neplatí SZŘ 

celouniverzitní. 

Rozhodně není v pořádku, když na fakultě platí celouniverzitní SZŘ a navíc k němu další 
SZŘ vnitrofakultní - student by se měl řídit jen jedinou normou. Co nejvíce věcí by měl řešit 



 3 

SZŘ, co nejméně věcí by student měl shánět po různých postupně vydávaných Opatřeních 
děkana - ta by měla řešit jen věci dočasného charakteru.  
Vedení JU doporučuje děkanům jednotlivých fakult řídit se bodem druhým, aby 
k celouniverzitnímu SZŘ nebyly schvalovány přílohy pro jedinou fakultu. Důvodem je také 
fakt, že veškeré změny ve SZŘ JU se musí registrovat na MŠMT. 
 

Schvalování „Přílohy č. 2 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu JU – Studium v doktorských 

studijních programech na ZSF JU v Českých Budějovicích“ proběhlo následovně:  
Komora studentů: 8 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování. (před hlasováním 1 student odešel) 
Komora učitelů: 16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
AS JU schválil „Přílohu č. 2 ke Studijnímu a zkušebnímu řádu JU – Studium 
v doktorských studijních programech na ZSF JU v Českých Budějovicích“ 

 
Ad 5. 
Schvalování Přílohy č. 3 ke Statutu JU. 
Hlasování: 

Komora studentů: 8 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.  
Příloha č. 3 ke Statutu JU „Seznam oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem“ byla schválena. 
 

Ad 6. 
Schvalování Rozpočtu ÚFB JU pro rok 2004. 
Hlasování: 

Komora studentů: 8 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. (před hlasováním 1 student 
odešel) 
Komora učitelů: 16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Rozpočet ÚFB JU pro rok 2004 byl schválen.  

 

Ad 7. 
Senátor Jukl informoval členy AS JU o přípravě ustanovení Studentské rady JU jako 
poradního orgánu rektora JU. V současné době jsou panu prorektorovi Zrzavému zasílány 
návrhy, jak by mohla Studentská rada JU fungovat.  
Dále senátor Jukl konstatoval, že se ještě nenašel zástupce do Studentské komory RVŠ.  
Dne 21.10.2004 proběhlo jednání RVŠ, kde se projednávaly oslavy 17.11.2004 a dále, že 
proběhl výzkum mezi studenty na vysokých školách. K reformě ubytování a stravování, která 
je naplánována na 1.9.2005 se nevyjádřil nikdo. 
 

Ad 8. 
Senátor Bezecný upravil Volební a jednací řád AS JU. Senátor Doskočil doporučuje 
zakomponovat do VJŘ AS JU, že pokud je některý člen na více součástech  JU, tak má právo 
se rozhodnout, za kterou součást bude volit a kandidovat. Senátor Bezecný upozornil, že 
přijetí kandidatury je možné pouze na jedné součásti JU. Senátor Blažka navrhl, aby bylo do 
VJŘ AS JU zakomponováno, že volič převezme volební lístky na protipodpis. Další 
připomínka se týkala počtu členů přítomných u volební urny – senátorky a senátoři se shodli, 
že bude stačit přítomnost nejméně dvou členů z dílčí volební komise.  
Další připomínky členů AS JU je možné zasílat senátorovi Bezecnému do 23.11.2004. Dne 

29.11.2004 proběhne setkání legislativní komise, svolá senátor Bezecný. 
 

Ad 9.   
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Předseda AS JU přečetl sdělení rektora JU, ve kterém oznamuje, že Teologická fakulta 
opouští Studijní a zkušební řád TF JU a bude se řídit pouze Studijním a zkušebním řádem JU. 
Předložil k hlasování usnesení: „AS JU bere na vědomí skutečnost, že TF JU přebírá ve 
smyslu §33 odst.2 pís.b) zákona 111/1998 Stujní a zkušební řád JU“. 
Hlasování: 

Komora studentů: 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování.  
Komora učitelů: 15 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Další zasedání AS JU je naplánováno na 14. prosince 2004; jedním z předpokládaných 
bodů programu je informace a diskuse o chystaných změnách struktury univerzity.  
 

  
Zapsala: ing. Lucie Kozlová, Ph. D. 


