
Zápis ze zasedání AS JU dne 25.6.2009

Přítomní senátoři (bez titulů): Petr Řehoř, Dagmar Škodová Parmová, Jiří Alina, Iveta

Pavezová, Rostislav Smíšek, Michal Bauer, Zdeněk Brdek, Petra Vojtová, Jan Petr, Stanislav

Suda, Martin Koukal, Radka Štěpánková, Jan Riegert, Iva Dostálková, Jan Okrouhlík,

Vojtěch Kasalický, Pavel Hosnedl, Michal Kaplánek, František Štěch, Alois Křišťan, Eva

Křenková, Jan Sattran, Ondřej Doskočil, Květoslava Kotrbová, Václav Šnorek, Anna

Staníková, Pavel Fošum, Miroslav Maršálek, Vladislav Kukačka, Antonín Vejčík, Jakub

Vondruška, Jan Královec, David Kaftan, Vladimír Žlábek, Jan Kouřil, Antonín Kouba,

Vasilina Zayats.

Omluvení senátoři: Vladimír Dvořák, Marie Ryantová, Renata Jandová.

Hosté: rektor, prorektor pro vědu a výzkum, kvestorka, ředitel VÚRH, děkan ZF, děkan PřF,

prorektor pro pedagogickou činnost.

Předseda hlavní volební komise, Mgr. Bezecný, Ph.D. přivítal členy nově zvoleného AS JU a

seznámil senátory se složením AS JU. 40 senátorů tvoří 24 senátorů z řad akademických

pracovníků a 16 z řad studentů.

Zapisovatelkou byla určena dle abecedního pořadí součástí za Ekonomickou fakultu Škodová

Parmová. Senátoři dále jednomyslně schválili dva ověřovatele zápisu Smíška a Fošuma.

Dále byli jednomyslně schváleni skrutátoři Kaftan a Staníková.

Následovalo schválení programu dle rozeslaného znění, bod týkající se dokumentu UK

k Bílé knize terciálního vzdělávání byl zařazen do různého. (Výsledek hlasování 19

akademických pracovníků pro, 1 se zdržel hlasování; 15 studentů pro.)

Poté se dostavili další dva senátoři.

Následovala informace o průběhu a výsledku voleb do AS JU konaných ve dnech 26. –

27.5.2009.

Volební účast byla 14,8 %, tj. 1704 z 11 529 členů akademické obce. Detailní výsledky byly

publikovány 28.5.2009 na webu JU a webových stránkách jednotlivých součástí JU.

Dne 29.5. byla vznesena stížnost, jež byla publikována též na webu a jednala o ní 3.6.2009

hlavní volební komise s výrokem, že není nutné volby na PF opakovat. Toto rozhodnutí bylo

konečné. Poté bylo možno svolat 1. zasedání AS JU.

Dále předseda hlavní volební komise předal novým senátorům osvědčení o jejich zvolení do

AS JU pro období let 2009-2011.

Následovala volba předsedy AS JU. Kandidáty byli navrženi Maršálek, Křišťan a Bauer.

Všichni souhlasili s kandidaturou a představili se, resp. představili svou představu o

směřování AS JU. Maršálek vyjádřil svou představu o srozumitelném, transparentním jednání

ve jménu univerzity. Křišťan s odvoláním na své předchozí působení vyjádřil svou představu

o naplnění litery VŠ zákona, snahu o prostor pro každý hlas a avizoval svou představu o



zřízení jednotlivých komisí napomáhajícím funkčnosti AS JU. Bauer představil svou

představu o funkčnosti AS JU dle jeho poslání.

Vejčík vznesl dotaz na předsedu hlavní volební komise, že nenalezl Křišťana na výsledkové

listině voleb. Předseda hlavní volební komise vysvětlil zánik mandátu jedné ze zvolených

senátorek z TF a postupu Křišťana jako prvního náhradníka.

Další dotaz se týkal zapojení místopředsedů do řízení a koordinace práce AS JU. Maršálek

vyjádřil svou vizi na společné přípravě jednání. Křišťan zmínil náročnost nalezení formy

spolupráce v předchozím období a zmínil svou snahu toto řešit na dvou setkáních. Kvůli

legislativním lhůtám je flexibilnější, pokud předseda vše odešle senátorům najednou. Dále

zmínil funkci místopředsedy ze studentské komory, který má za úkol svolávat senátory

v dostatečném počtu. Bauer zmínil, že v ideálním případě je výborné, pokud předseda

s místopředsedy jednání připravují, ale praxe toto ukáže.

K volbě bylo přítomno 37 senátorů. Proběhlo poučení jak volit: „Vepsat jméno navrženého

předsedy“.

V prvním kole volby byl zvolen předsedou Křišťan 23 hlasy, následoval Maršálek s 8 hlasy a

Bauer s 5 hlasy, 1 hlas se zdržel hlasování.

Nově zvolený předseda AS JU se ujal slova.

Následovala volba místopředsedů. Za kandidáty byli navrženi Bauer, Kouřil a Maršálek.

Všichni tři přijali kandidaturu a představili své vize. Nebylo schváleno zlepšení hlasovat o

obou místopředsedech na jednom hlasovacím lístku.

V prvním kole volby obdržel Bauer 17 hlasů, Maršálek 14, Kouřil 5 a 1 se zdržel hlasování.

Do druhého kola volby postoupili Bauer a Maršálek. Místopředsedou byl zvolen Bauer 21

hlasem a Maršálek obdržel 15 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Dále proběhla volba druhého místopředsedy z řad studentů. Navřeni byli Kasalický,

Štěpánková, Křenková a Vojtová. Všichni kandidaturu přijali a představili svou vizi na

spolupráci. Dále se vyjádřili k dotazu, jak zvýšit účast studentů. Kasalický navrhl motivaci

občerstvením a zajímavým programem. Štěpánková vyjádřila svou představu o zajímavém

programu taktéž. Stejně tak Křenková. Vojtová zmínila svou zkušenost ze Studentské rady,

kdy je zvyklá předjednat osobně mnohé body, které pak motivují členy k účasti na

kolektivním jednání. V prvním kole volby obdrželi následující počet hlasů: Kasalický 8,

Štěpánková 9, Křenková 3 a Vojtová 16. Do dalšího kola volby postoupily Štěpánková a

Vojtová. Vojtová obdržela 25 hlasů a byla zvolena místopředsedkyní AS JU. Štěpánková

obdržela 11 hlasů. Pro toto druhé kolo volby byl pro nedostatek orazítkovaných lístků

doplněn o lístky podepsaných předsedou a místopředsedou za akademické pracovníky. S tím

souhlasili všichni členové AS JU.

Následoval bod Návrh na zřízení Fakulty rybářství a ochrany vod. Rektor, předkladatel

návrhu, představil akreditační materiál, který obdrželi senátoři v předstihu a zmínil kladné

rozhodnutí Akreditační komise MŠMT ČR. Přednesl, že vznik fakulty byl strategickým

rozhodnutím, které nepředcházela dlouhá debata. Předcházel mu zisk nejvyšších akreditací

pro habilitační a profesorská práva na Ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech.

Správní rada univerzity podnítila též urychlený vznik nové fakulty a Vědecká rada JU taktéž

jednomyslně tento vznik schválila.



Děkan ZF podpořil vznik, který z počátku nevítal, ale po shrnutí všech argumentů je pro vznik

nové fakulty. Maršálek taktéž zhodnotil stanovisko ze ZF, kdy je potěšitelné, že všichni

významní profesoři, docenti získali své nejvyšší akademické tituly na ZF. Dále vznik nové

fakulty je vhodný, pokud nebude znamenat žádné nároky na stávající výukové prostory ZF.

Na připomínku ke vzniku fakulty ve Vodňanech, kdy AS JU na tento krok nebyl dlouhodobě

připravován, bylo avizované období klidu a ukončení extenzivního vývoje, jakož i

připomenutí, že v Táboře byla utlumena výuka s argumentací centralizace, odpověděl rektor,

že rychlost akreditace habilitačních a profesorských práv na VÚRH umožnil takto rychlý

vznik nové kvality, kterou bylo nutno institucionálně podchytit. Byl to podnět též ze Správní

rady, kde je členem generální ředitel Rybářství Třeboň. Rektor připustil, že i v Akreditační

komisi existovalo určité pnutí se strany MZLU v Brně. O Táboře se vyjádřil, že se jednalo o

výukové pracoviště s průměrným či mírně nadprůměrným vědeckým výstupem oproti

excelentnímu výkonu VÚRH ve Vodňanech.

Poté bylo hlasováno o usnesení AS JU: „Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých

Budějovicích dle § 23 odst. 3 zákona o vysokých školách po souhlasném stanovisku

Akreditační komise MŠMT ČR zřizuje k 1.9.2009 Fakultu rybářskou a ochrany vod.“

Výsledky hlasování za studentskou komoru 13 pro, 3 se zdrželi hlasování; za komoru

akademických pracovníků: 17 pro a 3 se zdrželi hlasování.

Dále následoval bod různé.

V něm bylo zařazeno zřízení komisí, jednání o materiálu UK k Bílé knize terciálního

vzdělávání a dotaz na nové skutečnosti ohledně Tábora.

K situaci ohledně Tábora vyzval rektor paní kvestorku, aby objasnila nové skutečnosti.

Kvestorka zmínila blížící se konec smlouvy s realitní kanceláří, která měla budovu za

zbytkovou cenu prodat. Tato je ale za tuto cenu neprodejná, též vzhledem k ekonomické krizi.

Starostka Tábora nabízí za budovu mnohem nižší cenu. Dále kvestorka zmínila, že ztráta je

pouze v podobě odpisů, budova si tržbami z pronájmů na svou režii vydělá. Dále kvestorka

ubezpečila senátory, že tuto účetní ztrátu z odpisů ve výši 2,5 mil. Kč je schopen rektorát

pokrýt.

Na dotaz o institucionalizaci nové celouniverzitní knihovny odpověděl rektor, že AS JU

obdrží pro své následující zasedání doplněný statut univerzity, kde bude též nová součást

Ústřední akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dále byl projednán vznik pracovních komisí. Legislativní s vedením Doskočila byla

schválena (16 hlasů kladných ze strany studentů, 20 hlasů kladných ze strany pedagogů)

v následujícím složení: Doskočil, Maršálek, Rieger, Petr, Škodová Parmová, Smíšek, Kaftan a

Sattran. Další komise pro IT a ekonomická budou ustanoveny na příštím zasedání.

Posledním bodem byl dokument UK o návrhu změny VŠ zákona a reakci na Bílou knihu

terciálního vzdělávání. UK vyzvala k diskusi do 31.7.2009 a senátoři AS JU se shodli na

vzniku pracovní skupiny pod vedením Kasalického, kde na bázi dobrovolnosti je možné se

k tomuto tématu vyjádřit. Předseda AS JU přislíbil zaslání dalších podkladových materiálů a

adresy, kam je možné směřovat připomínky do veřejné diskuse. Rektor zmínil vůli ministryně

školství pokračovat na věcném záměru novelizace VŠ zákona, což potvrdil i prorektor pro

vědu a výzkum. Z Konference rektorů zaznělo, že aktivity UK jsou autonomní a nesetkávají

se s všeobecným přijetím ostatních rektorů.



Předseda AS JU ukončil jednání jednak doporučením novým senátorům, aby se seznámili se

zněním VŠ zákona a Volebním a jednacím řádem AS JU, jednak nechal hlasovat o čase pro

další zasedání. Byl schválen termín úterý od 14 hodin.

V Českých Budějovicích dne 26.6.2009




