
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU   
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

KONANÉHO DNE 28.3.2006 
 
 
Přítomni (bez titulů): Křišťan, Suchý, Beneš, Blažka, Dostálková, Hrouzek, Lučan, Bezecný, Jaklová, 

Král, Havelka, Hamerník, Kaplánek, Klapetek, Doskočil, Kozlová,Vitoň, Novotný, 
Scholz, Klufová, Rolínek, Valenta, Kaftan, Zaťková, Randák, Hulák 

Omluveni:    Oubrechtová, Martínek, Štěpánková, Švejda, Pech, Holoubek 
Nepřítomni: Pohanová, Janoušková, Jeřábek,  
Hosté: rektor JU, prorektor Brandl, kvestorka  
 
 
 
Program: 
1.  Informace o proběhlém elektronickém hlasování. 
2.  Volba místopředsedy AS JU ze studentské komory AS JU. 
3. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na ÚFB JU pro akademický rok 

2006/2007. 
4.  Návrh rektora JU na změnu Volebního a jednacího řádu AS JU. 
5.  Návrh na změnu Stipendijního řádu JU. 
6. Návrh rozpočtu JU na rok 2006. 
7.  Informace z RVŠ. 
8. Studentská komora AS JU. 
9. Různé. 
 
Na úvod přivítal předseda AS JU nové členy z FF (Martínek, Oubrechtová, Jaklová, Bezecný, Král), kteří 
obdrželi pověření o členství.  Po té proběhla kontrola zápisů z minulých jednání – nikdo z členů AS JU 
neměl připomínky. Jako zapisovatelka se nabídla senátorka Klufová (ZF), ověřovatelé zápisu: Rolínek 
(ZF) a Lučan (BF), skrutátoři: Hrouzek (BF) a Klapetek (TF).  
 
Výsledky hlasování o navržené zapisovatelce, ověřovatelích a skrutátorech (z přítomných): 22 pro 
(jednomyslně). 
 
Hlasování o schválení programu zasedání: 
studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel - 0   
učitelé: pro – 15, proti – 0, zdržel - 0 
 
ad 1) Informace o proběhlém elektronickém hlasování. 
Předseda AS JU informoval všechny přítomné o dvou proběhlých elektronických hlasováních: 

 AS JU  ke dni 2.12.2005 elektronicky schválil předložený text dopisu členům Senátu Parlamentu 
ČR počtem 7 hlasů ve studentské komoře a 13 hlasů v komoře učitelů.  

 AS JU ke dni 13.2.2006 elektronicky odsouhlasil: 
a) předložené složení volební komise pro volbu zástupců Filozofické fakulty do AS 

JU 
b) předložené složení volební komise pro volby do akademického senátu FF JU 

V hlasování se kladně vyjádřilo 16 akademických pracovníků a 9 studentů. 
 

ad 2) Volba místopředsedy AS JU ze studentské komory AS JU 



Pro tajnou volbu místopředsedy AS JU za studentskou komoru byl navržen jediný kandidát: Pavel Scholz 
(ZSF), který přítomným stručně představil své dosavadní působení v AS a Studentské radě JU a nastínil 
představu svého působení v pozici předsedy. Zároveň vnesl i několik připomínek, vztahujících se 
k elektronickému hlasování AS JU.  
 
Výsledky tajné volby místopředsedy AS JU za studentskou komoru: 
studenti: pro - 7, proti – 0, zdržel – 1 
učitelé: pro – 18, proti – 0, zdržel – 0 
Vzhledem k tomu, že nebylo dosaženo nadpoloviční většiny kladných hlasů ve studentské komoře, bylo 
nutno volbu opakovat. 
Výsledky opakované volby: pro – 26, proti – 0, zdržel – 0. 
 
 
ad 3) Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na ÚFB JU pro akademický rok  
2006/2007 – v diskusi k navrhovaným pravidlům se vyjádřil senátor Blažka (BF) k bodu 4 a), b), kde se 
mu navrhované podmínky jevily jako „příliš prodlužující“ přijímací řízení; na místo  časového označení 
„leden – březen“ navrhl formulaci „kteří ukončí studium v ZS“. Prorektor Brandl se k tomu vyjádřil s tím, 
že se jedná o přijímací řízení do doktorandského oboru, kde nefunguje striktní semestrální dělení, tj. 
neměla by tato formulace přinášet žádné problémy.  Senátor Blažka se dále pozastavil nad lhůtou přijetí 
uchazeče rektorem do 3 dnů (bod 10). Rektor JU reagoval tím, že pracuje rychle a spolehlivě. 
 
Výsledky hlasování o přijetí Pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na ÚFB 
JU pro akademický rok  2006/2007: 
studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel – 0 
učitelé:  pro – 18, proti – 0, zdržel - 0 
 
 
 
ad 4) Návrh rektora JU na změnu Volebního a jednacího řádu AS JU 
Rektor JU stručně nastínil důvody, které vedly k tomuto návrhu (jednoznačný právní výklad) a zároveň 
upozornil na skutečnost, že byl tento návrh AS JU dodán k projednání ještě před nedávno projednávaným 
dopisem z VŠERS, není to tedy reakce na tento dopis.  
 
Senátorka Dostálková (BF) vznesla dotaz, zda by v uvedeném návrhu nepostačilo pouze označení VŠ. 
Novela zákona o VŠ však přesně rozlišuje pojmy vysoká škola a univerzita, proto v návrhu musí být 
použity oba.  Senátor Novotný (ZSF) vznesl dotaz, týkající se členění textu návrhu. Pan rektor navrhl text 
nečlenit. Senátor Blažka vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné navrhovanou změnu  rozšířit i na správní 
rady, senáty ostatních VŠ a podobné instituce.  Senátor Doskočil se vyjádřil v tom smyslu, že člen více 
akademických obcí má právo být volen do více orgánů těchto obcí.  
 
Hlasování o přijetí návrhu rektora JU na změnu Volebního a jednacího řádu AS JU: 
studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel – 0 
učitelé: pro – 18, proti – 0, zdržel - 0 
 
 
ad 5) Návrh na změnu Stipendijního řádu JU 
Průvodní slovo k návrhu přednesl prorektor Brandl. Jako důvod uvedl novelu zákona o VŠ, kde se 
v článku 3 ve výčtu kategorií zdrojů stipendií nově objevilo sociální stipendium, dále změnu evidence 
neúspěšného studia a pravidel pro přidělávání stipendia na ubytování.  
 



V diskusi k návrhu se dotázal senátor Doskočil (ZSF), zda by bylo možné s jednotlivými návrhy 
k projednávání obdržet i zkrácený komentář, aby bylo možno návrh prostudovat v  určitém kontextu. Za 
tento návrh se postavil i předseda AS JU.  
 
Hlasování o přijetí návrhu na změnu Stipendijního řádu JU: 
studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel – 0 
učitelé: pro – 18, proti – 0, zdržel - 0 
 
ad 6) Návrh rozpočtu JU na rok 2006 
Před vlastním projednáváním rozpočtu JU na rok 2006 poprosil předseda AS místopředsedu Suchého o 
krátkou informaci z Rady VŠ, týkající se probíhajících diskusí o rozpočtech. Tento informoval o různých 
přístupech k návrhům rozpočtů na různých VŠ a univerzitách, diskusích o proplácení mimofakultní výuky, 
diskusích na téma, zda by měly AS schvalovat rozpočty nebo jenom pravidla jejich návrhů. Senátor Suchý 
zároveň pochválil paní kvestorku za to, že pravidla JU pro tvorbu rozpočtu kopírují směrnice MŠMT a 
adekvátní částku vyčleňovanou z univerzitního rozpočtu na provoz rektorátu.  
 
K vlastnímu návrhu rozpočtu JU na rok 2006 pronesl průvodní slovo pan rektor. Informoval o tom, že 
pravidla pro tvorbu rozpočtu, která byla vytvořena v době působení předcházejícího rektora, jsou 
vyvážená, proto jsou užívána nadále; rozpočet je navrhován na základě podílu jednotlivých fakult na jeho 
generování; podíl na provoz rektorátu se nezvyšuje.  Dále informoval členy AS JU o tom, že správní rada 
JU respektovala návrh rozpočtu bez připomínek, stejně tak i kolegium rektora.  
 
Paní kvestorka poskytla členům AS podrobnější komentář k jednotlivým položkám a zároveň informovala 
o nových zdrojích příjmů, které vyplynuly z novely VŠ zákona. V celkovém rozpočtu chybí prozatím dvě 
složky: 

 dotace na ubytovací stipendia – předpokládaná částka kolem 20 mil. Kč 
 dotace na stipendia v doktorských programech  

Další vhodnou novinkou novely VŠ zákona je, že lze příspěvek na vzdělávací činnost po ohlášení na 
MŠMT přetransformovat do investiční podoby, čehož bude na JU využito k  přestavbě části menzy na 
malometrážní byty pro nové nebo perspektivní mladé zaměstnance. Po odečtení částky pro rektorát bude 
na jednotlivé fakulty rozděleno cca 450 mil. Kč.  
 
V diskusi na téma návrhu rozpočtu se senátor Suchý (ZF) vyjádřil k rezervě rektorátu v souvislosti s tím, 
že ostatní VŠ mají obvykle tuto rezervu vyšší, což je prý mnohdy dáno tím, že nemají pojištěné budovy a 
rezerva je pak určena mj. k hrazení nákladů na havarijní stavy. Paní kvestorka uvedla, že JU má pojištěné 
všechny budovy a pan rektor, že se fakulty chovají hospodárně a v krajním případě ještě existuje možnost 
zažádat o prostředky z rezerv ministryně školství.  
 
Hlasování o přijetí návrhu rozpočtu JU na rok 2006: 
studenti: pro - 8, proti – 0, zdržel – 0 
učitelé: pro – 18, proti – 0, zdržel – 0 
 
 
ad 7) Informace z RVŠ 
Senátor Bezecný informoval přítomné o situaci v předsednictvu Rady VŠ – probíhajících diskusích na 
téma novely VŠ zákona a jejím naplňování v praxi, otázkách sociálního stipendia (je vnímáno jako 
klasická sociální dávka, ne jako stipendium), otázkách spojených s povinností zveřejňovat diplomové 
práce, financování škol prostřednictvím výzkumných záměrů (do budoucna se uvažuje o financování 
podle registrovaných výsledků výzkumu), otázkách personálního obsazení akreditační komise. 
 



Na výzvu předsedy AS informovat o situaci ve studentské komoře RVŠ se nikdo nepřihlásil. Avizovaný 
zástupce se na zasedání AS JU nedostavil.  AS JU si tedy stanovil úkol, prověřit, zda je na zasedání 
zván současný platný zástupce studentské komory RVŠ. 
 
ad 8) Studentská Rada JU 
Senátor Scholz informoval prostřednictvím studentské komory AS JU o aktivitách Studentské Rady JU, 
zejména o připravovaném Systému hodnocení výuky (SHV), který bude zprovozněn 22.5.2006. Podrobně 
seznámil přítomné s doporučeními pro SHV (autorizovaný přístup a anonymní výstup pro studenty, 
kvantitativní výstupy hodnocení dostupné na celé JU, slovní hodnocení pouze pro hodnocené vyučující a 
jejich nadřízené). Předpokládá se i vyjádření děkanů a vedoucích kateder k výsledkům hodnocení, které 
bude umístěno na www stránkách SHV. 
 
V diskusi k SHV se student Hrouzek (BF) vyjádřil v tom smyslu, že by bylo vhodné slovní vzkazy také 
zveřejňovat. Tomu oponoval rektor s tím, že postoj BF ve vztahu k SHV a úroveň jeho implementace na 
této fakultě  se liší od ostatních fakult a je také nutno respektovat zákon na ochranu osobnosti.  V další 
diskusi se vyjádřil prorektor Brandl k nepoměru mezi slovním a kvantitativním hodnocením, senátor 
Havelka (PF) k možnosti škálování hodnocení. Senátor Scholz (ZSF) uvedl, že možnosti škálování již 
v SHV zavedeny jsou a že metodika SHV bude zveřejněna na www stránkách Studentské rady JU.  Rektor 
informoval přítomné o tom, že vedení JU do metodiky a otázek SHV nezasahovalo, pouze požádal o 
zařazení jedné další otázky: zda se výuka skutečně koná či ne. Senátor Doskočil (ZSF) vznesl dotaz, zda je 
SHV připraveno i pro studenty kombinovaného studia. Vzhledem k tomu, že bude uskutečňováno 
prostřednictvím STAGu, je aplikovatelné na obě formy studia.  
 
ad 9) Různé  

 Senátor Blažka (BF) přednesl na základě schválení v AS BF JU žádost AS BF JU o úpravu výčtu 
vnitřních předpisů BF JU: „v důsledku změny § 33, odst. 2 zákona číslo 111/1998 Sb. ve znění 
zákona č. 552/2005 Sb. spočívající ve vypuštění písm. b) a c) původního znění a jejich náhrady 
zněním písmene e) téhož odstavce je třeba zahrnout Studijní a zkušební řády fakult – pokud mají 
existovat – do jmenovitého výčtu vnitřních předpisů fakulty ve Statutu fakulty. Na návrh zástupců 
AS BF JU  se do Statutu BF JU, článku 3, odstavce 3 na konec odstavce nově vkládá písmeno c) 
tohoto znění: 

c) Studijní a zkušební řád“ 
 Prorektor Brandl vysvětlil přítomným důvod této žádosti. Předseda AS JU upozornil na 

skutečnost, že žádost nebyla dodána ve lhůtě stanovené jednacím řádem AS JU, nicméně povaha 
věci nevyžaduje na ní trvat.  

 
Hlasování o přijetí návrhu úpravy výčtu vnitřních předpisů BF JU: 
studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel – 0 
učitelé: pro – 18, proti – 0, zdržel – 0 
 

 Senátorka Dostálková (BF) upozornila na skutečnost, že na www AS JU nejsou vždy k  dispozici 
kompletní materiály k projednávání a problémy s přihlašováním k serveru. K této připomínce se 
připojil i senátor Blažka (BF), který uvedl, že i po přihlášení se k serveru chybí některé materiály. 
Předseda AS JU proto rozhodl prověřit funkčnost serveru pro AS JU a dostupnost materiálů.  

 
 Senátor Beneš (BF) otevřel problematiku Grantové agentury JU (požádán AS BF). Navrhl změnu 

modelu agentury do budoucnosti: navýšit objem poskytovaných prostředků, ustavit stálou komisi 
pro rozvoj GA JU, zamyslet se nad kategoriemi osob a týmů, kterým bude podpora udělována, 
zavést publikační granty. Rektor všechny tyto podněty označil za přijatelné. Otázka GA JU bude 
podrobně diskutována na příštím zasedání AS JU.  

 



 Předseda AS JU informoval  o dopisu, který obdržel ze studentské komory RVŠ (studentů UK 
v Praze), kteří se v něm vyjadřují proti omezení pravomocí akademických senátů předkládat 
návrhy vnitřních předpisů. Dopis bude rozeslán všem členům AS JU a bude o něm diskutováno na 
příštím zasedání.  

 
 Rektor JU informoval přítomné o činnosti v rámci České konference rektorů (obsazení akreditační 

komise ČR), počtech přihlášených uchazečů o studium na JU, připravované akreditaci 
Ekonomické fakulty a  připravované Výroční zprávě JU.  

 
 
Usnesení: 
1. AS JU v Č. Budějovicích zvolil v tajném hlasování místopředsedu studentské komory Pavla Scholze.  
2. AS JU v Českých Budějovicích schválil Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 

na ÚFB JU pro akademický rok 2006/2007. 
3. AS JU v Č. Budějovicích schválil návrh rektora JU na změnu Volebního a jednacího řádu AS JU – 

článek 15 – Členství v senátu – se doplňuje o ustanovení: „Členství v akademickém senátu je 
neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů, která je vykonávána na vysoké škole 
nebo univerzitě v České republice.“ 

4. AS JU v Č. Budějovicích schválil návrh změny Stipendijního řádu JU. 
5. AS JU v Č. Budějovicích schválil návrh rektora na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu roku 

2006 na jednotlivé součásti JU. 
6. AS JU v Č. Budějovicích schválil návrh AS BF JU na změnu Statutu BF JU – úpravu výčtů vnitřních 

předpisů fakulty. 
 
 
 
 

Další zasedání AS JU bylo naplánováno na 25.4.2006, v 16.00. 
 
 

zapsala: R. Klufová 
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