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  Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity ze dne 6. 10. 2009

Přítomni komora učitelů (bez titulů): P. Řehoř, V. Dvořák, D. Škodová-Parmová, M.

Ryantová, S. Suda, I. Dostálková, J. Okrouhlík, H. Riegert, P. Hosnedl, M. Kaplánek, F.

Štěch, O. Doskočil, K. Kotrbová, M. Maršálek, Vejčík, J. Kouřil, V. Žlábek, A. Křišťan, M.

Bauer

studentská komora: I. Pavezová, Z. Brdek, J. Královec, M. Koukal, R. Štěpánková, V.

Kasalický, E. Křenková, J.Vondruška,V. Zayats, A. Kouba, P.Vojtová

Omluveni (bez titulů): J. Alina, R. Jandová, V. Šnorek, A. Staníková,  P. Fošum, V. Kukačka,

D. Kaftan,

Nepřítomni (bez titulů): R. Smíšek,

Hosté (bez titulů): rektor JU, prorektor Tlustý, prozatímní děkan FROV, kvestorka, H.

Landová

Skrutátoři (bez titulů) : Maršálek, Hosnedl

Ověřovatelé ( bez titulů):  Doskočil, Brdek

Na začátku zasedání AS JU v Českých Budějovicích 6.10. 2009 bylo přítomno 15 učitelů a

11  studentů. Senát byl usnášení schopný.

Hlasování o schválení návrhu provedení zápisu zástupkyní Filozofické fakulty P.Vojtovou; o

skrutátorech a ověřovatelech zápisu.

Výsledek hlasování: 11 ANO studenti, 0 proti, 0 se zdržel hlasování,

                                 15 ANO učitelé, 0 proti, 0 se zdržel hlasování.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání.

2. Změny Statutu JU.

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru JU na rok 2010.

4. Volební a jednací řád AS FROV JU.

5. Doplnění komisí AS JU.

6. Doplňovací volby FROV JU a ÚFB JU.

7. Studentská komora AS JU.

8. Informace z RVŠ.

9. Různé.
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Ad 1. Schválení programu jednání AS JU podle předloženého návrhu

Výsledek hlasování : 11 studentů ANO, 1 se zdržel hlasování, 0 proti.

                                  16 učitelů ANO, 0 se zdržel hlasování, 0 proti.

Ad 2. Změna statutu JU

Rektor JU V. Bůžek představil text, který byl senátorům a senátorkám zaslán elektronickou

poštou. Předseda AS JU A. Křišťan tyto informace krátce komentoval. Následovala rozprava

k otázce knihovny, jejího vybavení, otevření apod.

Dotaz vznesl O. Doskočil, který žádal upřesnění situace, proč AS JU hlasuje o zřízení změny

statutu JU a ne o jejím samotném vzniku, v podstatě tak pouze stvrzuje již existující stav.

Rektor odpověděl, že knihovna je v dlouhodobém záměru JU, dále dodal přesné informace

k názvu Akademická knihovna, který odráží myšlenku veřejné akademické obce. Knihovna

bude otevřena v lednu 2010. Poté stručně informoval o původních záměrech sjednocení

s Jihočeskou vědeckou knihovnou, které se nepodařilo uskutečnit.

Informace o vzniku knihovny, její moderní podobě, vybavenosti fondů.

Ředitelka knihovny PhDr. Landová navrhla možnost prezentace knihovny a zodpovězení

případných dotazů.

K otázce neuskutečněné spolupráce s Jihočeskou vědeckou knihovnou proběhla diskuze.

O. Doskočil upozornil na konkurenci, kterou Akademická knihovna vytvoří a vyjádřil

možnost spolupráce Jihočeské vědecké knihovny v jejím vlastním zájmu.

Předseda AS JU podal návrh na usnesení:

„AS JU podle § 9 odst. 1. písm. a) zák. č. 111/1998 Sb. schvaluje návrh rektora o zřízení

Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a o zrušení VÚRH

jakožto samostatné součásti JU.“

výsledek hlasování 13 ANO (studenti), 0 se nezdržel hlasování, 0 nikdo nebyl proti.

                               18 ANO (učitelé), 0 se nezdržel hlasování, 0 nikdo nebyl proti

AS  JU schválil Návrh rektora o zřízení a zrušení součásti vysoké školy..
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Ad 2.1. Změna statutu JU v předložených čtyřech bodech

Byla zahájena rozprava k tématu.

Předseda AS JU A. Křišťan zahájil hlasování o schválení změny statutu JU týkající se změny

adresy sídla JU, zřízení FROV a Akademické knihovny, zrušení VÚRH a změny pravomocí

v případě realizace veřejných zakázek.

Návrh usnesení:

„AS JU schvaluje změny Statutu JU v předloženém znění“.

Výsledek hlasování: 13 ANO (studenti), 0 se nezdržel hlasování, 0 nebyl proti.

                                  18 ANO (učitelé), 0 se nezdržel hlasování, 0 nebyl proti.

Akademický senát JU schválil změnu Statutu JU.

Ad.3 Aktualizace dlouhodobého záměru JU na rok 2010

Rektor V. Bůžek informoval o změnách, které připravilo Ministerstvo školství na poslední

chvíli, tyto změny se týkají kofinancování dlouhodobých programů, dále rektor informoval o

mezním termínu opětovného zaslání na Ministerstvo školství (15.10.2009). Dílčí informace

poskytla kvestorka. Problematika se týká kofinancování projektů.

Předseda AS zahájil rozpravu k tématu. O. Doskočil vznesl dotaz, zda tajemníci

jednotlivých fakult mají o této skutečnosti již dostatek informací. Na otázku odpověděla

kvestorka, že rámcové informace tajemníci již obdrželi. Dále byl vznesen dotaz na situaci na

jiných VŠ. Kvestorka ujistila AS, že situace je podobná i na ostatních VŠ.

V. Kasalický vznesl dotaz na rektora JU, zda bude finanční částka, v plánovaném rozpočtu,

pro rektorát posléze vyšší.

Rektor V. Bůžek dále informoval o stále ještě dostatečném množství studentů na JU. Nejvíce

je tzv. převis studentů na EF, FF ZsF. Vyslovil obavu z následujících let, kdy na VŠ nastoupí

početně slabé ročníky. Počet přijatých studentů se již nebude zvyšovat.

M. Bauer vznesl dotaz, zda rozšíření nabídky studijních oborů znamená zvyšování počtu

přijímaných studentů, na což rektor vysvětlil v tom smyslu,

a že zvýšení počtu studijních oborů neznamená zvýšení počtu přijímaných
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studentů, nýbrž že prvořadá je kvalita oboru.

     Dotazy a připomínky k samotnému dokumentu.

Předseda AS JU A. Křišťan dotaz k bodu 5, proč je jedno pracoviště ZsF zařazeno v kapitole

silných a slabých stránek celé JU. Tlustý uvedl, že Ústav soc. práce částečně vybočuje

(technicky) nemá nic společného s projekty, ale provázání je nutné.

O. Doskočil se zeptal na období, na které se schvaluje dlouhodobý záměr JU. Rektor

V. Bůžek odpověděl, že na dobu 5 let. Posléze byla vedena diskuze na vymezení silných a

slabých stránek, které jsou definované v dlouhodobém záměru. Každý rok se vypisuje

v zásadě stejný nebo podobný dlouhodobý záměr. 

Přítomné senátory a senátorky hlavně zaujala problematika počtu nových studentů, jejich

připravenosti a zájmu. Informace o investicích v projektu Gaudeamus.

Předseda AS JU A. Křišťan vyhlásil hlasování o schválení dlouhodobého záměru JU

v poslední verzi ze dne 5. 10. 2009.

Výsledek hlasování: 12 ANO (studenti), 1 se zdržel hlasování, 0 nebyl proti.

                                  17 ANO (učitelé), 1 se zdržel hlasování, 0 nebyl proti.

AS JU schválil dlouhodobý záměr JU v jeho poslední verzi ze dne 5. 10. 2009.

Ad. 4 Volební a jednací řád Fakulty rybářství a ochrany vod

Byly navrhnuty 3 připomínky. Prozatímní děkan FROV O. Linhart oznámil jejich akceptování

a zapracování. Proběhla diskuze k počtu členů senátu fakulty; AS FROV bude mít 12 členů (8

akademických pracovnílů a 4 studenty). Další připomínka se týkala čl.3 bod 5, který je tak 

vypuštěn bez náhrady a změněn je  čl. 16 bod 7 kde se vypouští formulace...a zároveň 

nadpoloviční..; mění se článek 19 odst. 2 bod e následovně:  e) jestliže akademický senát 

člena hlasováním zbaví mandátu z důvodu neúčasti na nejméně třech po sobě jdoucích 

zasedáních akademického senátu; na toto  hlasování akademického senátu musí být daný člen 

akademického senátu předem písemně pozván. 

Poté opět proběhla diskuze. Senátoři a senátorky vznesli námitku k tomu, aby ukončení

mandátu příslušnému senátorovi/orce bylo vždy na základě předchozího jednání, ne

automaticky po 3 absencích.
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Předseda AS JU A. Křišťan podal Návrh na hlasování o Volebním a jednacím řádu nově

vzniklé fakulty rybářství a ochrany vod (FROV) v předloženém znění se zapracováním zhora

uvedených připomínek.

Výsledek hlasování: 13 (studenti) ANO, 0 nebyl proti, 0 se nezdržel hlasování.

                                 19 (učitelé) ANO, 0 nebyl proti, 0 se nezdržel hlasování.

AS JU schválil volební a jednací řád fakulty rybářství a ochrany vod (FROV)

Ad.5 Doplnění ekonomické komise

Každá součást JU volí 1 zástupce, navrženi jsou ( bez titulů):

EF Řehoř, FF M. Ryantová, PF Suda, PřF Okrouhlík, ZsF Kotrbová, TF Štěch, ZF Vejčík,

ÚFB Kouřil, UEFB Kaftan.

Předseda AS JU zahájil hlasování o schválení takto navržené komise.

Výsledek hlasování: 13 ANO (studenti), 0 nebyl proti, 0 se nezdržel hlasování.

                                 18 ANO (učitelé), 0 nebyl proti, 0 se nezdržel hlasování.

Ad. 6 Doplňovací volby do AS na FROV a v mimo fakultní akademické obci

V hlavní volební komisi 3 členové, v dílčí volební komisi 2 členové, chybí 2 náhradníci

z komory učitelů.

Proběhla diskuze k 2 členům volební komise.

Předseda AS JU A. Křišťan podal návrh na hlasování veřejné. S tímto návrhem byl vyjádřen

souhlas všemi přítomnými senátory a senátorkami.

V hlavní volební komisi Z. Bezecný (FF), V. Nedopil (FROV), J. Olejníčková (ÚFB)

AS JU schválil vyhlášení doplňovacích voleb. Diskuze ohledně vzdání se mandátu

současných senátorů z ÚFB. Příslušní senátoři vyjádřili souhlas.

AS JU schválil hlasováním v obou komorách usnesení:

„ Pro doplňovací volby do AS JU na FROV a v mimofakultní akademické obci ve smyslu čl.

12. a čl.5. VJŘ AS JU navrhuje AS JU rektorovi JU následující složení volebních komisí: 

Hlavní volební komise:

Z. Bezecný (FF), V. Nedopil (FROV), J. Olejníčková (ÚFB)

Dílčí volební komise pro ÚFB:

Irina Koshko
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Alexander Dulebo“

Ad. 7 Studentská komora

Nebyly žádné náměty.

Ad. 8 Informace z Rady vysokých škol

Ad. 9 Různé:

Jednání o termínu a době dalšího zasedání AS JU. Byl podán návrh na setkání v 15 hod.

O přesné době konání příštího zasedání bude rozhodnuto pomocí hlasování per-rollam.

Dále byl podán návrh na příští jednání o tématu školky v rámci JU z iniciativy Okrouhlíka.

Předseda AS JU A. Křišťan ukončil zasedání.

Zápis vyhotovila Petra Vojtová

Ověřili: O. Doskočil, Z. Brdek                                      v Českých Budějovicích 29.10.2009




