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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

DNE 3. 3. 2009

Přítomni (bez titulů):

EF: Šmejkal, Vojtko, Alina

FF: Smíšek, Ryantová, Pípová

PF: Jandová, Petr,

PřF: Poláková, Dostálková, Riegert, Kasalický, Koutecký

TF: Štěch, Křišťan, Mackerle, Brichcínová, Rzeszutková

ZSF: Doskočil, Scholz, Fošum, Šnorek, Brabcová,

ZF: Ondr, Kukačka, Trávníček, Koukol

Mimofakultní: Kaftan, Chábera, Velíšek, Pšenička

Omluveni:  Dvořák, Bauer, Gilarová, Suda, Böhmová, Olejníčková

Neomluveni:  Lískovec, Holcepl, Demelová

Hosté (bez titulů): Bůžek, Brandl, Matajsová, Kropáčková

Na začátku jednání bylo přítomno 19 akademických pracovníků a 10 studentů. Senát byl usnášení-

schopný. Akademický senát JU byl tedy usnášeníschopný po celou dobu svého zasedání.

Zapisovatel: Pavel Ondr (ZF) ověřovatelé zápisu: Ondžej Doskočil (ZSF) a Mgr. Vojtěch

Kasalický (PřF)  skrutátoři: Adam Mackerle (TF), Simona Poláková (PřF)

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:

studenti: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0

Program:

1. Schválení programu jednání.

2. Nový člen senátu.

3. Návrh rektora na rozdělení dotace ze státního rozpočtu na r. 2009.

4. Jednací řád VR PF JU.

5. Statut ZF JU.

6. Volební a jednací řád AS PřF JU.

7. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu ve VÚRH JU.

8. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v ÚFB JU.

9. Studentská komora AS JU.

10. Informace z RVŠ.

11. Harmonogram voleb do AS JU.

12. Různé.

Předseda AS JU Křišťan navrhl vyřadit bod 5 programu z důvodu dopracování statutu JU ZF bod 

programu bude zařazen na další schůzi AS JU.

Hlasování o programu v jeho pozměněném znění:

studenti: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 19, proti – 0, zdržel se – 0
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1. Elektronické hlasování

K 12. 12. 2008 AS JU podle čl. 23 odst. 4 VJŘ AS JU odsouhlasil počtem hlasů 12 „pro“ v komoře

studentu a 16 „pro“ v komoře akademických pracovníků usnesení:

1)„AS JU schvaluje návrh rektora JU na odvolání Vědecké rady ÚFB JU“

2)“AS JU na návrh rektora JU schvaluje nové členy Vědecké rady ÚFB JU dle přiloženého

seznamu“

2. Nový člen senátu

Za senátorku Hradeckou (ZF), která rezignovala, nastupuje senátor Jan Trávníček (ZF). Předseda

senátu přivítal  nového člena a předal  jmenovací listinu.

3. Návrh rektora na rozdělení dotace ze státního rozpočtu na rok 
2009.                       

Rektor JU informoval AS JU o principech rozdělení státní dotace pro rok 2009. Metodické rozdělení

je podle totožné metodiky jako v minulých letech. Finanční prostředky dostávají jednotlivé fakulty

podle výše jejich tvorby.                                                

Jednotlivé body rozpočtu podrobně představila kvestorka JU, především se zřetelem na změny ve

financování při překročení případně nenaplnění limitu přijímaných studentů na JU. Celková dopad na

JU je v tomto bodě pozitivní plus cca 3 mil Kč. 

Rektor JU zaujal stanovisko celkovým trendům ve financování Vysokých škol. Dále vysvětlil systém

vázání 5 % finančních prostředků z důvodů finanční celosvětové krize. K tomuto rozhodnutí dospěly i

ostatní VŠ. 

Předseda AS JU zahájil k bodu rozpravu.

Kometář přednesla ekonomická komise ASJU, která doporučuje návrh rozdělení dotace včetně 5%

rezervního fondu.

Senátor Kasalický vznesl dotaz ohledně financování nadbytečných studentů a systému přerozdělených

finančních prostředků, které se tohoto problému týkají. Senátorovi Kasalickému postupně odpověděli

kvestorka JU a prorektor Brandl.

K problematice dále vystoupila senátorka Dostálková a opět senátor Kasalický. Problematika byla

opět zodpovězena kvestorkou JU a prorektorem Brandlem.

Další dotaz byl směrován na rozpočet pro TF v souvislosti ostatních fakult. Zodpověděl prorektor

Brandl.

Senátor Kasalický se zabýval problematikou 5 % ukládání finančních prostředků. Zodpověděl rektor

JU a kvestorka JU.

Hlasování o bodu 3

studenti: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0

4. Jednací řád VR PF JU.

Změna v jednacím řádu VR PF JU se týká bodu 12 jednacího řádu o elektronickém hlasování.

K bodu se vyjádřila legislativní komise AS JU  - bez námitek.

Senátor Doskočil upozornil na ztíženou funkčnost v požadavku na nadpoloviční většinu všech členů

VR nikoli v některých bodech nadpoloviční většinu přítomných členů VR.  

Změna byla navržena ke schválení v původním znění.

Hlasování o bodu 4

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0
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5. Statut ZF JU.

Viz změny v programu zasedání AS JU.

6. Volební a jednací řád AS PřFJU.

Volební a jednací řád AS PřF JU, který byl zaslán AS JU je ve verzi, která není aktuální. Nesplňuje

podmínky formálního charakteru a proto na návrh JUDr. Matajsové je nutno stáhnout volební a

jednací řád  z programu jednání a projednat v budoucnu správnou aktuální verzi.

Hlasování o bodu 6

studenti: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0

7. Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 
ve VÚRH JU.

Přednesl prorektor Brandl, ve formulacích opraven bod 5a v první větě: „Do studia v doktorském

studijním programu Zootechnika, obor Rybářství.....“ a v bodě a) „... uchazeč, který do termínu konání

přijímacího řízení dosud řádně neukončil své vysokoškolské studium, může za předpokladu úspěšného

ukončení vysokoškolského studia a splnění požadavků uvedených v části b) bodu 5 být přijat ke studiu

po úspěšném ukončení vysokoškolského studia  a doručení dokladů o tom,“.

Navrženo ke schválení s provedenou úpravou.

Hlasování o bodu 7

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0

8 Podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 
v ÚFB JU.

Přednesl prorektor Brandl, nová akreditace 4 letého studijního programu. Připomínku k bodu 10

zodpověděl prorektor Brandl.

Hlasování o bodu 8

studenti: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0

akademičtí pracovníci: pro – 20, proti – 0, zdržel se – 0

9. Studentská komora AS JU.

Nebylo uplatněno.

10. Informace z RVŠ

1) Je zvoleno nové vedení RVŠ v čele s prof. Haaszem.

2) RVŠ se vyjadřuje ke vzniku zákona o terciárním vzdělávání, kdy je zde zřejmá celá řada

problémových bodů. 

K problematice se vyjádřil také rektor JU a následně předseda AS JU a někteří z přítomných senátorů.
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Diskuse nakonec dospěla k tomu, že pokud není dostatek informací o navrhovaných zákonech,

senát nevydává žádná prohlášení. Po zveřejnění konkrétních skutečností, případně

legislativních úprav se senát bude problematikou dále zabývat.

11. Harmonogram voleb do AS JU

Funkční období současného AS JU je do 20. června 2009 – dle data ustavující schůze.

Volby do AS JU budou rektorem JU vyhlášeny tak, aby proběhly v květnu 2009. Bude ustavena hlavní

volební komise a dílčí volební komise, kdy jednotlivé senáty fakult dodají v průběhu března 2009

návrh na členy hlavní volební komise a dílčích volebních komisí a to tak, aby hlavní volební komise a

dílčí volební komise pro mimofakultní akademickou obec mohly být projednány na příštím zasedání

AS JU (28.4.) a volby tak mohly být vyhlášeny 29.4.2009. Předseda AS JU s tímto seznámí předsedy

jednotlivých AS na fakultách.. 

Příští schůze AS JU bude 28. 4. 2009 v 16.00 hod

Zapsal: Pavel Ondr

Ověřili: Vojtěch Kasalický, Ondřej Doskočil




