
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích ze dne 13.4. 2010

Přítomni – učitelé (bez titulů): A. Křišťan, M. Bauer, V. Dvořák, V. Vojtko, J. Kouřil, T.

Randák, M. Bláha, R. Smíšek, M. Ryantová, J. Petr, I. Dostálková, J. Riegert, F. Štěch, O.

Doskočil, V. Šnorek, V. Kukačka, A. Vejčík, D. Kaftan

Přítomni – studenti (bez titulů): I. Pavézová, A. Kouba, Z. Brdek, S. Koukal, V. Kasalický,

P. Hosnedl, E. Křenková, J. Sattran, A. Staníková, L. Hořáková, J. Vondruška, J. Královec, L.

Marková, V. Zayats

Omluveni (bez titulů): P. Vojtová, P. Řehoř, V. Kašpar, R. Jandová, S. Suda, M. Kaplánek,

K. Kotrbová, M. Maršálek, I. Kutá Smatanová

Nepřítomni (bez titulů): R. Štěpánková, J. Okrouhlík, M. Babak

Hosté (bez titulů): V. Bůžek – rektor JU, H. Kropáčková – kvestorka JU, Z. Bezecný -

zástupce JU v RVŠ, M. Šoch - děkan ZF JU

Zapisovatel: A. Staníková

Ověřovatelé: D. Kaftan, J. Královec

Skrutátoři: F. Štěch, E. Křenková

Na začátku zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne

16. 3. 2010 bylo přítomno 16 učitelů a 14 studentů. Senát byl usnášení schopný.

Schválení zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů:

Studenti: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Učitelé: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Program:

1. Informace o rezignaci člena AS JU, přivítání nového člena AS JU.

2. Jednací řád Vědecké rady FROV JU.

3. Bilance finančních potřeb plánované obnovy a rozvoje infrastruktury JU v letech 2010

až 2015 a plán tvorby a užití centrálního fondu reprodukce investičního majetku v roce

2010.

4. Návrh na získání účasti JU v právnické osobě.



5. Informace ekonomické komise AS JU o jednání s kvestorkou JU.

6. Doplňovací volby do AS JU.

7. Studentská komora AS JU.

8. Informace z RVŠ.

9. Různé.

Navržena změna v pořadí programu :

 bod 8 přesunout na bod 2 - Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

(pozn. zapisovatelky - body jednání v zápise číslovány dle změněného pořadí)

Schválení navrženého programu zasedání AS JU s uvedenou změnou:

Studenti: pro 14, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Učitelé: pro 16, proti 0, zdržel se hlasování 0.

Ad 1) Informace o rezignaci člena AS JU, přivítání nového člena AS JU.

Předseda senátu informoval o rezignaci člena studentské komory za ZSF JU Bc. Pavla

Fošuma a předal osvědčení o zvolení nové senátorce AS JU Bc. Lucii Hořákové, jež byla

prvním náhradníkem z řad studentských senátorů na ZSF JU.

Ad 2) Informace z RVŠ.

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D. informoval senát o jednání reprezentativní komise RVŠ, která

projednává změny zásad a pravidel financování ovlivňující budoucí podobu VŠ. Probíhající

diskuze se týká zejména těchto bodů:

 Přechod od kvantity ke kvalitě

 Diversifikace VŠ (na výzkumné a vzdělávací)

 Demografický propad

 Omezení prostupnosti bakalářského a magisterského studia

 Započítávání pouze standardní doby studia do financování

 Vznik nového parametru „VKN“ (vědecký výkon, kvalifikační struktura, mobility)

 Příspěvek na absolventa bude nově zohledňovat zaměstnatelnost a délku studia.



V následující diskusi kvestorka JU dodala, že zmíněný materiál prošel druhým čtením a

v brzké době by měla být zpracována „předfinální“ podoba. Konkrétní čísla doposud nejsou

jasná.

Rektor JU následně zmínil svůj pohled na tuto problematiku. Největší riziko pro JU spatřuje

v demografickém propadu (podle odhadů až o 35 %.) Vysokých škol v ČR je příliš, bude

vyvíjen tlak na jejich integraci.

Ad 3) Jednací řád Vědecké rady FROV JU.

Předseda AS FROV JU znovu předložil Jednací řád Vědecké rady FROV JU. Na základě

doporučení legislativní komise byla poslední věta v čl. 6 oproti předloženému znění

pozměněna následovně: "Pokud zákon nestanoví jinak, je předložený návrh přijat, jestliže se

pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady."  

Návrh usnesení:

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje „Jednací řád

vědecké rady FROV JU v ČB“ v předloženém znění s uvedenou změnou.

Studenti: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Učitelé: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění s uvedenou změnou.

Ad 4) Bilance finančních potřeb plánované obnovy a rozvoje infrastruktury JU v letech

2010 až 2015 a plán tvorby a užití centrálního fondu reprodukce investičního majetku v

roce 2010.

Kvestorka komentovala návrh investiční části rozpočtu JU, vycházející z aktualizace bilance

finančních potřeb v oblasti obnovy a rozvoje infrastruktury JU pro období let 2010 až 2015, tj.

návrh tvorby a užití centrálního fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) v roce 2010.

Podklady v podobě textové a tabulkové části byly zaslány AS JU týden před zasedáním, nikdo

nezaslal připomínky.

Kvestorka uvedla, že materiál vychází z podkladů jednotlivých součástí a váže se na

dlouhodobý záměr JU, pro jehož nové zpracování bude také využit, dále je vyvolán potřebou

aktualizovat podklad pro přípravu dokumentace nového programu financování investic

vysokých škol v gesci MŠMT. Financování plánovaných akcí JU je směrováno do tří hlavních

zdrojových oblastí: zdroje státního rozpočtu, zdroje EU a vlastní zdroje JU spolu s jinými

zdroji neveřejnými (jednotlivé akce obsahovala tabulková část podkladu pro AS JU).



Bilance potřeb a zdrojů v investiční oblasti je nutná pro přípravu každoročních návrhů tvorby

a čerpání centrálního FRIM, ze kterého se financují akce univerzitního významu a podporují

akce jednotlivých součástí. Návrh vychází z principu projednaného s tajemníky součástí, tj.

soustředit do fondu prostředky odpovídající 50% objemu ročních odpisů. Centrální FRIM pro

rok 2010 je navržen ve výši 15 mil. Kč. Navržená struktura čerpání se opírá jak o tvorbu roku

2010, tak o dosud vytvořené fondové rezervy.

Návrh usnesení:

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje dokument

„Bilance finančních potřeb plánované obnovy a rozvoje infrastruktury JU v letech 2010 až

2015 a plán tvorby a užití centrálního fondu reprodukce investičního majetku v roce 2010.“

v předloženém znění.

Studenti: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Učitelé: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění.

Ad 5) Návrh na získání účasti JU v právnické osobě.

Děkan ZF JU prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. představil přítomným senátorům záměr členství

ZF JU v zájmovém sdružení právnických osob s názvem „Regionální potravinářský klastr –

Chutná hezky. Jihočesky“. Pro vznik sdružení je třeba, aby její součástí byla i výzkumná

instituce. Proto ZF JU má zájem o členství v tomto sdružení. Dále zdůraznil, že by účast ZF

JU měla být přínosem, měla by sloužit k zaručení kvality potravin a jejich zpracování,

zároveň jde o přispění k propagaci jižních Čech a má tedy podporu vedení kraje.

Předseda AS JU vysvětlil, že vzhledem k tomu, že fakulty nemají právní subjektivitu, je třeba

aby se členem sdružení stala univerzita. AS JU se k věci pouze vyjadřuje, schválení přísluší

správní radě univerzity.  

Rektor konstatoval, že vedení JU tento záměr podporuje.

Návrh usnesení:

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se vyjadřuje kladně k návrhu

na získání účasti  JU v právnické osobě.

Studenti: pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Učitelé: pro 17, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU se k této záležitosti vyjádřil kladně.



Ad 6) Informace ekonomické komise AS JU o jednání s kvestorkou JU.

J. Okrouhlík, který schůzku inicioval byl v době zasedání senátu v zahraničí, závěrečné

stručné informace o schůzce podali tedy ostatní kolegové, kteří se jí osobně zúčastnili.

J. Petr i A. Vejčík se shodli, že paní kvestorka přítomným odpověděla na všechny kladené

dotazy velmi uspokojivě a potřebný materiál měla pečlivě připravený.

M. Bauer zmínil, že v této věci zůstalo ještě několik bodů otevřených a nevyjasněných. To se

týká především AK JU a pracovní náplně některých oddělení rektorátu. I. Dostálková v této

souvislosti znovu otevřela problematiku CIT.

Na toto reagovala paní kvestorka nabídkou dalších jednání se zájemci z řad členů AS JU na

tato i další témata.

Předseda AS JU v návaznosti na proběhlou diskusi požádal M. Bauera a I. Dostálovou, aby se

ujali organizace těchto schůzek

Ad 7) Doplňovací volby do AS JU.

Podle zjištěných informací ze všech fakultních součástí univerzitního senátu vyplývá, že

doplňovací volby do AS JU je potřeba zorganizovat pouze u EF JU.

V takovém případě má současný AS JU za úkol schválit hlavní volební komisi (dílčí

schvaluje AS EF JU a bude shodná s komisí pro volby do AS EF JU). Předseda senátu

předložil návrhy – předseda – Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D., místopředseda – Ing. Jaroslav

Vrchota a členka Ing. Jana Žlábková. 

Hlasování proběhlo veřejně.

Návrh usnesení:

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje hlavní volební

komisi pro doplňovací volby do studentské komory EF JU ve složení: předseda Z. Bezecný,

místopředseda J. Vrchota, členka J. Žlábková. 

Studenti: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 0

Učitelé: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil hlavní volební komisi v navrženém složení.



Ad 8) Studentská komora AS JU.

Vzhledem k tomu, že se studentská místopředsedkyně AS JU P. Vojtová nacházela v době

zasedání na zahraniční stáži, převzal slovo nově zvolený předseda SR JU Jan Richtr z PřF,

který byl na zasedání pozván. 

Vzhledem k jeho první účasti na zasedání AS JU se představil a navázal informacemi o

současném dění v SR JU.

Zmínil se o proběhlé schůzce s ředitelkou AK JU pí. Landovou, která se uskutečnila za

účelem  vyjednání zázemí pro SR JU. V této věci studentům vyšla ředitelka ochotně vstříc.

Také zmínil, že v současné době SR JU shromažďuje připomínky studentů JU k dosavadnímu

provozu AK JU, které hodlá v brzké době zaslat paní ředitelce jako zpětnou vazbu od

studentů.

Informoval také o nově zřízené e-mailové adrese SR JU ve znění: studradaJU@gmail.com.

Další informace se týkala Studentského hodnocení výuky (SHV). SR JU má zatím k dispozici

výsledky slovního hodnocení, nicméně na podstatnou část hodnocení se ještě stále čeká. Při té

příležitosti také pro ilustraci odcitoval několik připomínek ze SHV, které považoval za

poměrně závažné.

Na závěr seznámil přítomné s další aktivitou SR JU , jíž je tvorba univerzitního studentského

portálu. Následně návrh představil v krátké prezentaci.

Ad 9) Různé

Předseda AS JU oznámil  plánovaný termín dalšího zasedání AS JU na 18. 5. 2010.




