
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
ze dne 3. května 2005 

 

Přítomni (bez titulů): 
Komora akademických pracovníků: 
Bezecný, Blažka, Doskočil, Ehrlichová, Holátová, Kaplánek, Kaštovský, Kozlová, Král, 
Krejčí, Křišťan, Pavlík, Sak, Švejda, Vančura 

Komora studentů:  
Fixová, Hauer, Holec, Jukl, Očkay, Vaňková, Volný  

Hosté (bez titulů): 
Bůžek (rektor JU), Brandl (prorektor JU), Střeleček (prorektor JU), Kropáčková (kvestorka 
JU), Novotný (ředitel HÚ JU), Vrtiška (ředitel kolejí a menz JU) Grubhofer (děkan BF – 

částečně) 
 

Úvod: 
Předseda AS zahájil  zasedání senátu a  seznámil všechny přítomné s programem zasedání. 
Do bodu „Různé“ bylo  navrženo zařadit schválení Návrhu rozpočtu HÚ JU na rok 2005.  

Program: 
1. Hlavní volební komise - změna předsedy a místopředsedy. 
2. Projednání návrhu rektora na nového prorektora JU. 
3. Výsledky elektronického hlasování o zkrácení lhůty k projednání Statutu TF JU. 

4. Statut TF JU. 

5. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2004. 
6. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2004. 
7. Stipendijní řád JU. 
8. Různé. 
9. Přátelské rozloučení. 

 
Jako zapisovatelka byla navržena Ehrlichová, jako ověřovatelé zápisu Kaštovský a Kaplánek, 
jako skrutátor Vančura. 
 

Výsledky schvalování navržených kandidátů a předloženého programu:  
Komora studentů:  pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Komora učitelů: pro 14 proti 0 zdržel se 1 

 

K programu: 

Ad 1/ Hlavní volební komise do AS JU – změna předsedy a místopředsedy. 
AS JU vzal na vědomí změnu ve složení hlavní volební komise do AS JU v Českých 
Budějovicích, uvedenou v rozhodnutí rektora z 12. 4. 2005. Předsedou HVK byl jmenován (po 
rezignaci Dr. Duška) dosavadní místopředseda PhDr. Miroslav Novotný, CSc., 
místopředsedou Ing. Mgr. Zdeněk Demel.  
 
Ad 2/ Projednání návrhu rektora na nového prorektora JU 

Rektor JU zdůvodnil zřízení nové funkce prorektora JU pro celoživotní vzdělávání a přednesl 
svůj záměr jmenovat do této nové funkce Doc. PhDr. Janu Šemberovou, CSc.  
Hlasování o předloženém návrhu: 
Komora studentů:  pro 7 proti 0 zdržel se 0 



Komora učitelů: pro 15 proti 0 zdržel se 0 

AS JU se kladně vyjadřuje k záměru rektora jmenovat Doc. PhDr. Janu Šemberovou, CSc. 
prorektorkou pro celoživotní vzdělávání. 
 

Ad 3/ Výsledky elektronického hlasování o zkrácení lhůty k projednání Statutu TF JU 

Předseda senátu seznámil přítomné s výsledky elektronického hlasování: 

AS JU ke dni 25. 4. 05 schválil zkrácení lhůty pro předložení vnitřních předpisů součástí 
v případě Statutu TF o jeden týden počtem hlasů studenti 9 pro, učitelé 12 pro. 
 

Ad 4/ Statut TF 

Předseda senátu uvedl  předkládaný text Statutu TF s tím, že se  jedná především o formální 
změny. K nově přepracovanému materiálu bylo vyžádáno dobrozdání JUDr. Matajsové a  
souhlas s ním vyjádřil i moderátor TF (ve smyslu § 33 odst. 4 zák. 111/1998 Sb.).  
Na dotaz senátora Doskočila, jak se bude řešit odlišný studijní řád doktorského studia TF  
od Studijního řádu JU, odpověděl prorektor Brandl, že v nejbližší době bude požadováno na 
fakultách, které mají odlišný studijní řád doktorského studia od studijního a zkušebního řádu 

JU, vytvoření vlastního fakultního studijního a zkušebního řádu. Smyslem tohoto nařízení je, 
aby student měl pouze jednu normu, kterou se má řídit.   
Hlasování o předloženém Statutu TF JU: 
Komora studentů:  pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Komora učitelů: pro 14 proti 0 zdržel se 1 

AS JU schvaluje Statut TF JU v předložené podobě. 
 

Ad 5/ Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2004 

Rektor JU předložil Výroční zprávu o činnosti JU vypracovanou dle závazné osnovy MŠMT, 
s uvedením, že správní rada JU se k tomuto materiálu vyjádřila pozitivně. 
V rozpravě bylo poukázáno na značný rozsah předložené zprávy  - rektor podal vysvětlení, že 
s ohledem na strukturu, která je závazná nelze rozsah více omezit. 

Hlasování o předložené výroční zprávě o činnosti JU za rok 2004: 
Komora studentů:  pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Komora učitelů: pro 15 proti 0 zdržel se 0 

AS JU schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2004. 
 
Ad 6/ Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2004. 
Předkládaný materiál uvedla kvestorka JU.  
Hospodářský výsledek je kladný v hodnotě 4 404 tis. Kč. V předložené tabulce č. 1.4. (str. 8), 
je ale tento údaj  uveden chybně  – paní kvestora oznámila, že před odesláním na ministerstvo 
bude chyba opravena.  

Na žádost senátora Hauera bylo podáno vysvětlení k položkám za jednotlivé fakulty v tabulce 
č.1.4. 
Hlasování o předložené výroční zprávě o hospodaření JU za rok 2004: 
Komora studentů:  pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Komora učitelů: pro 15 proti 0 zdržel se 0 

AS JU schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2004. 

 



Ad 7/ Stipendijní řád 

Předseda senátu seznámil přítomné s postupným vývojem jednání, týkajících se poskytování 

stipendií na ubytování studentů. V současné době se jeví jako nejpřijatelnější přijmout kritéria 
daná ministerstvem a zaregistrovat stipendijní řád, který bude vytvořen podle nich.  
Tento návrh podpořil i prorektor Brandl a paní kvestorka s odůvodněním, že s největší 
pravděpodobností dojde od nového kalendářního roku ke změně kritérií daných ministerstvem 
a stipendijní řád bude nutno novelizovat a tím i případně doplnit vlastní změny.  
Předseda senátu informoval o pozvánce AS UK pro členy studentské komory k jednání o 

nových pravidlech poskytování ubytovacího stipendia.  

Zástupce studentské komory požádal o zveřejnění  informace o cenách za ubytování v příštím 
akademickém roce, které jsou uvedeny na webových stránkách Kolejí a menz, i na stránky 
jednotlivých fakult. Cílem je zajistit větší informovanost studentů JU o těchto změnách.  
Zajistí prorektor Brandl. 

Hlasování o předloženém návrhu Stipendijního řádu JU: 
Komora studentů:  pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Komora učitelů: pro 15 proti 0 zdržel se 0 

AS JU v diskusi opustil pravidla, která odhlasoval na svém jednání dne 12. 4. 2005  

a schvaluje předložený návrh zpracovaný dle kriterií ministerstva. 

 

 

Ad 8/ Různé 

Ředitel HÚ JU předložil akademickému senátu ke schválení rozpočet HÚ JU na rok 2005.  
Hlasování o předloženém návrhu: 
Komora studentů:  pro 6 proti 0 zdržel se 1 

Komora učitelů: pro 15 proti 0 zdržel se 0 

AS JU schvaluje návrh rozpočtu HÚ JU v předložené podobě. 
 

Ad 9/ Přátelské rozloučení 
Závěrečné poděkování ředitele HÚ JU, předsedy senátu a rektora JU za práci senátu spolu s 
oceněním, že senát dokázal pracovat po celou dobu svého období jako celek.  
 

 

 
Zapsala: M. Ehrlichová 

V Českých Budějovicích, dne 5. 5. 2005 
 


