
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KONANÉHO DNE 25. 4. 2006

Přítomni (bez titulů): Křišťan, Suchý, Beneš, Blažka, Dostálková, Bezecný, Jaklová, Král, Martinek,

Hamerník, Kaplánek, Klapetek, Janoušková, Veber, Doskočil, Kozlová, Novotný,

Scholz, Rolínek, Pech, Valenta, Kaftan, Holoubek, Zaťková, Randák

Omluveni:    Oubrechtová, Lučan, Havelka, Švejda, Vitoň, Klufová, Hulák

Nepřítomni: Hrouzek, Štěpánková, Pohanová

Hosté: rektor JU, kvestorka, Chovanec (zástupce v RVŠ)

Program:
1. Pravidla hospodaření JU.

2. Výroční zpráva o činnosti JU.

3. Výroční zpráva o hospodaření JU.

4. Volební a jednací řád AS FF JU, Jednací řád VR FF JU.

5. Informace z RVŠ.

6. Studentská komora AS JU.

7. Různé.

Jako zapisovatel se nabídl senátor Kaftan (ÚFB), ověřovatelé zápisu: Pech (ZF) a Beneš (BF), skrutátor:

Suchý (ZF).

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel - 1 

učitelé: pro – 15, proti – 0, zdržel – 0

Předseda AS JU přivítal nového člena AS JU Tomáše Vebera.

Program zasedání:

Předseda AS JU oznámil přítomným, že ohledně vnitřních předpisů FF JU JUDr. Matajsová navrhovala

původně počkat s projednáváním do doby, než budou v plném rozsahu schváleny vnitřní předpisy JU

zohledňující nový vysokoškolský zákon. Nicméně na webu v „Materiálech k projednávání“ se již dva

vnitřní předpisy FF JU objevily, stanovisko rektorátu jiným způsobem nepřišlo. Senátoři Jaklová a Král

zastupující FF vyzdvihli potřebu schválení předpisů, které jsou nezbytné pro chod nově vzniklé fakulty.

Hlasování o schválení programu zasedání:

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel - 1 

učitelé: pro – 16, proti – 0, zdržel - 0

ad 1) Pravidla hospodaření JU

Kvestorka informovala o novelizaci vnitřního předpisu upravujícího hospodaření JU. Uvedla, že se jedná

pouze o formální úpravy jako jsou upřesnění terminologie a přesun odkazů do poznámek pod čáru.

V diskuzi předseda AS upozornil na chybu v článku 8 odstavce č. 1 závěrečných ustanovení: chybný

letopočet (2005), má být 1999. Na tuto chybu upozornil i senátor Doskočil (ZSF). Senátor Beneš (BF)

poukázal na pravopisnou chybu v článku 8 odstavci č. 1, navrhl vyměnit nesprávně použitý tvar zrušují za

ruší. Rektor oponoval tomuto návrhu tím, že pokud změnu prosadíme, bude nám text ministerstvem

vrácen v původní formě obsahující právnickou hantýrku, jak se již údajně v jiném případě stalo.



Hlasování o přijetí Pravidel hospodaření JU:

studenti: pro – 9, proti – 0, zdržel - 0 

učitelé: pro – 16, proti – 0, zdržel - 0

ad 2) Výroční zpráva o činnosti JU

Rektor stručně shrnul nejvýznamější výsledky dosažené v roce 2005. Především zmínil pokračující

optimalizaci struktury JU, jmenovitě ocenil vznik Filozofické fakulty, odeslání návrhu na vznik

ekonomické fakulty a pokračující přípravu na transformaci Biologické fakulty na přírodovědeckou

fakultu, spolu s jejím obohacením o nebiologické obory s výhledem do roku 2008. Dále s potěšením

konstatoval, že letos podalo přihlášku na JU o 2.000 studentů více než loni – celkem 13.000. V části

věnované vědě a výzkumu informoval přítomné o přidělení finančních prostředků na financování 6-ti

nových výzkumných záměrů, velmi pozitivně komentoval hodnocení, jakého se dostalo technologickému

inkubátoru na Nových Hradech jak na regionální, tak celostátní úrovni, a vyjádřil naději, že v brzké době

bude vybudován nový technologický inkubátor při Zemědělské fakultě, kde bude zainteresovaná

i Biologická fakulta svými biomedicínskými projekty. Rektor se také vyjádřil ke kvalifikační struktuře JU.

Přesto, že bylo loni habilitováno 21 docentů a 4 profesoři a od letošního ledna přibyli další 4 profesoři,

není situace uspokojivá, profesorský sbor je podle názoru rektora přestárlý a bude se i nadále hledat cesta,

jak ho omladit. Závěrem rektor předložil výčet proběhnutých a plánovaných stavebních aktivit, které

zahrnují dokončenou rekonstrukci menzy, stavbu budovy Zdravotně sociální fakulty a výstavbu

univerzitního kampusu plánovanou na rok 2007.

K diskuzi se poté nikdo nepřihlásil.

Hlasování o Výroční zprávě o činnosti JU

studenti: pro - 9, proti – 0, zdržel – 0

učitelé: pro – 16, proti – 0, zdržel – 0

ad 3) Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2005

Kvestorka krátce shrnula výsledky hospodaření JU. Informovala přítomné o faktu, že JU hospodaří se

ztrátou 14 miliónů Kč, kterou JU zdědila z minulých let. Uvedla, že hlavní činnost JU je mírně ztrátová a

zisky pochází pouze z doplňkové činnosti. Veškerý čistý zisk však musí být použit na umoření dluhu.

Senátor Blažka (BF) vznesl dotaz ohledně perspektivy likvidace dluhu. Kvestorka sdělila přítomným, že

zbývá celkem 1.7 miliónu Kč, což je částka, která by měla být likvidovatelná s koncem roku 2006. Rektor

následně uvedl, že současný stav školního zemědělského podniku je nepřijatelný, jedná se

o komplikovaný problém, ale je vyvíjen tlak, aby byl podnik ziskový. Forma existence podniku a jeho

budoucí vztah k JU bude předmětem dalších jednání. Senátor Doskočil (ZSF) se tázal po důvodu

personálního zajištění dohledu nad rekonstrukcemi a dalšími stavebními pracemi Pedagogickou a

Zemědělskou fakultou (str. 23 Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2005). Kvestorka odpověděla, že

se jedná o stavební práce v budovách výše zmíněných fakult. Senátor Beneš (BF) navrhoval vyvinout tlak

na snížení sazby DPH u doplňkové činnosti JU zpět na 5 %. Senátor Blažka oponoval, že tyto snahy vždy

narazily na odpor podnikatelského sektoru, který by se cítil být diskriminován. Kvestorka dodala, že 19 %

DPH je zatížena nejen doplňková, ale i hlavní činnost JU, což způsobuje nemalé problémy. Dále se

zmínila, že usilujeme o snížení sazby DPH pro celou univerzitu plošně, ale zatím neúspěšně.

Hlasování o Výroční zprávě o hospodaření JU za rok 2005:

studenti: pro – 9, proti – 0, zdržel – 0

učitelé:  pro – 16, proti – 0, zdržel - 0



ad 4) Vnitřní předpisy Filozofické fakulty

ad 4a) Volební a jednací řád AS Filozofické fakulty JU

Senátorka Jaklová, která je místopředsedkyní AS Filozofické fakulty, představila ve stručnosti potřebu

Volebního a jednacího řádu AS Filozofické fakulty. Senátor Suchý (ZF) si ujasňoval formu označení

volebního lístku, jenž mu nebyla jasná z navrhovaného řádu. Dále byly senátorem Bezecným (FF)

diskutovány právní problémy ustanovení funkcí v nově vznikajícím AS, než vstoupí v platnost Volební a

jednací řád AS. Konsenzuální řešení existuje v podobě použití nadřazených předpisů, jímž jsou předpisy

JU. Senátor Blažka uvedl, že Filozofická fakulta je v pořadí pátá, která tímto způsobem vzniká. Předseda

AS popsal proces postupné aktualizace, redigování právníkem a schvalování projednávaného řádu AS

Filozofické fakulty. Senátor Blažka podotkl, že ve schvalovaném řádu nejsou jasně definovány

mezifakultní vztahy ve smyslu voličských seznamů, a dále upozornil na chybějící datum v článku 23.

Hlasování o Volebním a jednacím řádu AS Filozofické fakulty JU:

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel – 1

učitelé: pro – 16, proti – 0, zdržel - 0

ad 4a) Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty JU

K projednávanému dokumentu nikdo nevznesl zádné připomínky.

Hlasování o Jednacím řádu Vědecké rady Filozofické fakulty JU:

studenti: pro – 8, proti – 0, zdržel – 0, odešel – 1

učitelé: pro – 16, proti – 0, zdržel - 0

ad 5) Informace z Rady vysokých škol

Zástupce Studentské komory Rady vysokých škol Chovanec referoval o klíčových bodech současného

programu rady. Informoval přítomné senátory o snahách prosadit změnu věkového limitu přidělování

sociálních dávek ze současných 26 let na pozdější dobu odpovídající dnešní studijní praxi. Také zmínil

návrh, aby sociální stipendia byla vyplácena v rámci sociální dávky. Argumentoval výhodami, které

přinese administrování této dávky státem. Rektor oponoval tomuto návrhu tím, že upozornil na nebezpečí

zrušení takové dávky, v závislosti na politické situaci na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Rektor

navrhl pokračovat v administraci sociálního stipendia z důvodu udržitelnosti financování tohoto a

podobných fondů i za cenu navýšení práce pro administrativu univerzity. Přítomní senátoři s rektorovou

argumentací souhlasili. Senátor Scholz přislíbil úzkou spolupráci Studentské rady JU se Studentskou

komorou Rady vysokých škol.

ad 6) Studentská komora AS JU

Předseda AS oznámil rezignaci senátora Jeřábka na svou funkci v AS z rodinných důvodů, ve funkci ho

nahradí senátor Veber. Předseda AS JU dále oznámil rezignaci studentky Hamerníkové, byla delegována

jako náhradnice do Studentské komory Rady vysokých škol. Senátor Scholz reagoval na písemné podněty

senátora Martinka, stran faktu, že studentská rada je poradním orgánem rektora. Senátorka Dostálková

projevila názor, že senátoři studentské komory AS by neměli být automaticky členy studentské rady

jakožto poradního orgánu rektora. Senátor Blažka vyjádřil podivení nad snahou studentské rady

o transformaci na veřejně prospěšnou společnost. Položil otázku, zda je nutné zřizovat novou instituci

v dosud nevyjasněném právním vztahu k JU. Rektor se vyjádřil k formě i obsahu písemných podnětů

senátora Martinka. Vysvětlil důvody, které ho vedly ke zřízení nového poradního orgánu. Byly jimi

hlavně nedostatečná komunikace se studentskou komorou AS. Přímá komunikace vedení JU se studenty

ve Studentské radě JU se od jejího ustavení v říjnu 2005 osvědčila. V současné době hledá právní



zakotvení studentské rady tak, aby nezůstala poradním orgánem rektora. Takový orgán smí rektor zřídit

jen na dobu omezenou jeho funkčním obdobím. Rektor si přeje, aby na JU vznikl orgán s dlouhodobou

platností, cosi jako občansko prospěšná společnost, a kodifikovat ji ve Statutu JU. Rektor ocenil existenci

dialogu, kterým taková interakce krystalizuje. Senátor Scholz uznal, že automatizmus, v rámci kterého se

každý člen studentské komory AS stává členem studentské rady, je systémově chybný. Senátor Martinek

závěrem prohlásil, že k proběhnuté diskuzi již nemá co dodat. Předseda AS ocenil diskuzi, jenž snad posílí

zájem studentů o dění na JU, neboť v globálním měřítku lze pozorovat spíše pokles takového zájmu.

ad 7) Různé

Senátorka Dostálková ohlásila přetrvávající nedostatky v přihlašování na webové stránky JU. Předseda AS

oznámil, co ve věci učinil. Senátor Beneš informoval přítomné o úsilí, které vyvíjí při inovaci GA JU,

slíbil, že senátory seznámí s konkrétními výsledky na příštím zasedání AS JU.

Závěrem rektor připomněl, že s blížícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR roste

nebezpečí realizace setkání s politickým podtextem na půdě JU. Zdůraznil, že JU není politické kolbiště a

vyzval všechny přítomné, aby toto respektovali. Dále informoval, že ve čtvrtek 27. 4. 2006 bude pracovně

jednat s paní ministryní školství Buzkovou.

Usnesení:

1. AS JU v Českých Budějovicích schválil Pravidla hospodaření Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích.

2. AS JU v Českých Budějovicích schválil Výroční zprávu o činnosti Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích za rok 2005.

3. AS JU v Českých Budějovicích schválil Výroční zprávu o hospodaření Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích za rok 2005.

4. AS JU v Českých Budějovicích schválil návrh Volebního a jednacího řádu Akademického senátu

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Jednacího řádu Vědecké rady

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Další zasedání AS JU bylo naplánováno na 27. 6. 2006, v 16.00.

zapsal: D. Kaftan




