
Zápis ze schůze Akademického senátu JU dne 29. listopadu v 16.00 hod. v zasedací síni 
Rektorátu JU 

 
Účastníci (bez titulů): Křišťan, Suchý, Oubrechtová, Beneš, Blažka, Lučan, Havelka, 
Štěpánková, Švejda, Hamerník, Doskočil, Vitoň, Novotný, Scholz, Klufová, Rolínek, Pech, 
Valenta, Bezecný, Jiroušek, Pizinger (během jednání po omluvě opustil jednání jeden 
akademický pracovník a jeden student) 
 
Hosté:  Brandl, Holoubek (ÚFB) 
 
Předseda AS JU v Č. Budějovicích po uvítání a zahájení jednání: a) ověřil, že senát je 
schopen usnášení (13 akademických pracovníků, 9 studentů, celkem 22); b) konstatoval, že 
k zápisu minulé schůze nejsou námitky; c) zorganizoval ad hoc volbu funkcionářů: 
zápis: Vitoň, ověřovatelé: Klufová, Lučan 
skrutátoři: Jiroušek, Hamerník   

Všichni byli jednomyslně schváleni 
d) požádal o schválení programu dle pozvánky 

Schváleno  jednomyslně 
 

ad 1) Projednání a schválení Pravidla pro přijímací řízení  a podmínky pro přijetí ke studiu na 
Filozofické fakultě JU pro akademický rok 2006/2007 

Schváleno jednomyslně 

 
ad 2) Projednání a schválení Podmínek pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 
ve Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém JU v akademickém roce 2006/2007 

Schváleno jednomyslně 
 
ad 3) Projednání a schválení návrhu na změnu Statutu Ústavu fyzikální biologie JU 

Schváleno jednomyslně 
 

ad 4) Projednání a schválení delegace zástupců Biologické fakulty JU a Zemědělské fakulty 
JU do Rady vysokých škol : 
AS JU  v ČB dle výsledku veřejného hlasování deleguje do RVŠ Stanislava Mihulku, 
Ph.D. (BF JU) a Dr. Ing. Dagmar Parmovou-Škodovou (ZF JU). Oba kandidáti byli 
zvoleni jednomyslně. 
 
ad 5) AS JU se zabýval problematikou novely zákona o vysokých školách. Předseda AS JU 
seznámil členy AS JU s otázkou novely zákona o vysokých školách. Z následné diskuse 
vyplynul názor o potřebě vyjádřit se k nastalé situaci ve formě dopisu, který bude adresován 
předsedovi Senátu Parlamentu ČR. 
Hlasování o návrhu: akademičtí pracovníci: pro 11, proti 1, zdrželo se 0.  
                                  studenti: pro 7, proti 1, zdrželo se 0. 
V rozpravě se senát usnesl, že dopis bude reagovat na dvě skutečnosti: explicitní vymezení 
„normotvorné iniciativy“ rektorům a děkanům, § 9 odst.1 pís.b) a §27 odst.1 pís.b);   a zrušení 
možnosti existence fakultních studijních a zkušebních řádů a stipendijních řádů, §33 odst.2 
pís. b) a c). 
 
Po upřesnění a předložení možností ve věci „normotvorné iniciativy“, (podpora stávající 
formulace VŠ zákona; podpora novelizované formulace, explicitní vyjádření o normotvorné 



iniciativě akademických senátů) bylo hlasováno o vyjádření  podpory původní formulaci 
zákona. 
Hlasování o návrhu: akademičtí pracovníci: pro 8, proti 4, zdrželo se 0.  
                                  studenti: pro 6, proti 1, zdržel se 1.    
Ve věci  § 33 odst.2 pís. b) a c) bylo po diskusi navrženo požadovat zachování možnosti 
existence fakultních studijních a zkušebních řádů a stipendijních řádů. 
Hlasování o návrhu: akademičtí pracovníci: pro 12, proti 0, zdrželo se 0.  
                                  studenti: pro 8, proti 0, zdrželo se 0. 
Na závěr projednávání tohoto bodu se AS JU usnesl na návrhu komise ve složení: Křišťan, 
Bezecný, Blažka a Pizinger, která připraví návrh usnesení k danému problému, jež bude 
poskytnuto členům AS JU k elektronickému hlasování. 
Hlasování o tomto návrhu: akademičtí pracovníci: pro 12, proti 0, zdrželo se 0.  
                                            studenti: pro 7, proti 0, 1 zdržel se 1. 
 
ad 6) Člen AS JU P. Scholz informoval přítomné členy AS JU o činnosti Studentské rady a 
zároveň je pozval na její zasedání dne 6.12. 2005 od 16.00 hod, které se koná v zasedací 
místnosti rektorátu JU v aule JU. 
 
ad 7) Zástupce HÚ JU informoval na zasedání AS JU, že v souvislosti se zahájením činnosti 
FF JU zanikne jejich pracoviště a tím i jejich zastoupení v AS JU, bude potřeba řešit náhradu. 
Předseda AS JU zjistí v archivu zvolené zástupce mimofakultní akademické obce, které na 
základě jejich  pořadí pozve do senátu na místa uvolněná delegáty HÚ JU 
 

Termín předpokládaného příštího zasedání AS JU: 21. 2. 2006 

 
V Českých Budějovicích 29.11.2005                                                  zapsal: J. Vitoň,  
                                                                                                             schválili: Klufová, Lučan,  
                                                                                                           
 

Alois Křišťan 
   předseda AS JU 
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