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Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze

dne 16. 3. 2010

Přítomni – učitelé (bez titulů): P. Řehoř, V. Dvořák, V. Vojtko, M. Bláha, R. Smíšek, M. 

Ryantová, M. Bauer, J. Petr, J. Okrouhlík, J. Riegert, A. Křišťan, F. Štěch, O. Doskočil, K. 

Kotrbová, M. Maršálek, V. Kukačka, D. Kaftan, B. Minofar, I. Kutá Smatanová, J. Kouřil, T. 

Randák

Přítomni – studenti (bez titulů): Z. Brdek, P. Vojtová, R. Štěpánková, V. Kasalický, E. 

Křenková, J. Sattran, A. Staníková, J. Vondruška, J. Královec, L. Marková, V. Zayats, V. 

Kašpar, A. Kouba

Omluveni (bez titulů): A. Vejčík, I. Pavezová, R. Jandová, S. Suda, I. Dostálková, P. Hosnedl, 

M. Kaplánek, P. Fošum

Nepřítomni (bez titulů): M. Koukal, V. Šnorek

Hosté: rektor JU, kvestorka JU, prorektor pro vědu a výzkum JU, děkan FROV, děkan PřF

Zapisovatel: E. Křenková

Ověřovatelé: F. Štěch, A. Staníková

Skrutátoři: R. Štěpánková, M. Bláha

Na začátku zasedání AS JU v Českých Budějovicích 16. 3. 2010 bylo přítomno16 učitelů a

10 studentů. Senát byl usnášení schopný.

Schválení zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů:

Studenti: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0

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

Program:

1. Informace o rezignaci člena AS JU.

2. Návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu.

3. Pravidla hospodaření JU.

4. Podmínky pro přijetí ke studiu na ÚFB JU.

5. Statut FROV JU.

6. Jednací řád VR FROV JU.

7. Disciplinární řád pro studenty FROV JU.

8. Studentská komora AS JU.

9. Informace z RVŠ.

10. Různé.

Schválení navrženého programu zasedání AS JU

Studenti: pro 10, proti 0, zdržel se hlasování 0.

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

AS JU schválil navržený program svého zasedání.

Ad 1. Informace o rezignaci člena AS JU.

J. Alina (EF) rezignoval ke dni 4. 3. 2010. Ing. Martin Tesař, zvolený jako náhradník, již není

členem akademické obce JU. EF již nemá další náhradníky. Více bude řešeno v bodě Různé.
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Ad 2. Návrh na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu

Úvodního slova se ujal rektor JU, prof. Bůžek. Referoval o rozdílení prostředků ze státního

rozpočtu, které probíhá podle metodiky z r. 2001. Dále rektor informoval o situaci na MŠMT

týkající se rozpočtové situace pro veřejné VŠ na rok 2010. Na rektora navázala paní kvestorka

JU. Informovala o tom, že předložený materiál projednávala s tajemníky součástí a jejich

připomínky byly zapracovány. AS JU dostal podklady týden před zasedáním, nikdo nezaslal

žádné připomínky. 

Dále kvestorka představila senátorům výsledky hospodaření JU roku 2009, zisk a fondy JU.

Poprvé za existenci JU byla placena daň z příjmů, která činila 589 000 Kč. Žádná ze součástí JU

nehospodaří se ztrátou. 

Dále kvestorka komentovala přípravu rozpočtu na rok 2010. AS JU byl s podklady rovněž

seznámen před zasedáním. Metoda výpočtu odpovídá metodě používané MŠMT při rozpisu na

jednotlivé VŠ. Byly představeny materiály Struktura prostředků na vzdělávací činnost pro rok

2010, Návrh na rozdělení prostředků institucionální podpory rozvoje výzkumné organizace

(RVO) na rok 2010. Metoda výpočtu rozdělení dotace mezi součásti JU byla projednána na AS

JU v listopadu 2009. Dále Účelová podpora specifického vysokoškolského výzkumu v roce 2010

– zásady užití a rozdělení dotace cestou GAJU projednány rovněž na AS v listopadu 2009. 

Předseda AS požádal o vyjádření ekonomickou komisi. Proběhla rozsáhlá diskuze na toto téma,

do které se zapojili senátoři Okrouhlík, Doskočil a Štěch a rektor JU, kvestorka a proděkan pro

vědu a výzkum JU. Otázky se týkaly úroků, fondu rektora, knihovny, podílu Akademie věd na

provozu knihovny, CESNET, GAJU, prodejny skript, celouniverzitních akcí, Centra

informačních technologií a jejího ředitele, údržby areálů, Evropského vzdělávacího centra,

výhledu výdajů na rok 2010, centralizace agend, rozpočtu rektorátu, Organizačního řádu JU a

bonifikací za absolventy. Otázky byly uspokojivě zodpovězeny. Senátor J. Okrouhlík vznesl

faktickou poznámku, že v dokumentu Návrh rektora na rozdělení prostředků ze státního rozpočtu

roku 2010 na jednotlivé součásti JU je v bodě 2. (str. 4) chybně uvedeno, že hodnocení výsledků

VaV má váhu 70% a má zde být uvedeno 75%. Kvestorka potvrdila, že zde má být skutečně

uvedeno 75% a že se jedná o tiskovou chybu.

Kvestorka navrhla ekonomické komisi schůzku, kde by podrobněji vysvětlila některé otázky –

více bude řešeno v bodě Různé.

Návrh usnesení AS JU: AS JU schvaluje Návrh na rozdělení prostředků ze státního

rozpočtu v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

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

Učitelé: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění.

Ad 3. Pravidla hospodaření JU

Slova se ujala kvestorka, okomentovala změny v předloženém dokumentu. Jedná se o změny,

které jsou způsobeny novými vyhláškami Ministerstva financí. Věcné změny jsou způsobeny

novelou vysokoškolského zákona – vyplývá z něj úprava hospodaření s prostředky z veřejných

zdrojů – podle požadavku EU smí být použity pouze na výzkumné a vzdělávací aktivity.

Legislativní komise neměla k projednávané věci žádné připomínky.

Návrh usnesení AS JU: AS JU schvaluje dokument Pravidla hospodaření Jihočeské

univerzity v Českých Budějovicích v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

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

Učitelé: pro 19, proti 0, zdrželi se hlasování 0
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AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění.

Ad 4. Podmínky pro přijetí ke studiu na ÚFB JU.

ÚFB nemá „malý“ senát a tak tento dokument musí projednat a schválit AS JU.

Legislativní komise neměla připomínky. Senátorka E. Křenková zmínila, že by mělo být

v dokumentu změněno datum schválení dokumentu Akademickým senátem z 2. března 2010 na

16. března 2010. Její připomínka byla vzata na vědomí a zástupci ÚFB přislíbili změnu provést.

Návrh usnesení AS JU: AS JU schvaluje dokument Rozhodnutí rektora Jihočeské

univerzity v Českých Budějovicích o podmínkách pro přijetí ke studiu v tříletém, resp.

čtyřletém doktorském studijním programu v Ústavu fyzikální biologie JU v akademickém

roce 2010/2011 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování:

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

Učitelé: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění.

Ad 5. Statut FROV JU

Slova se ujal děkan FROV, který představil všechny tři projednávané dokumenty FROV naráz.

AS JU se rozhodl, že rozprava proběhne o každém zvlášť.

Legislativní komise k dokumentu neměla připomínky.

Návrh usnesení AS JU: AS JU schvaluje Statut FROV JU V ČB v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

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

Učitelé: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění.

Ad 6. Jednací řád VR FROV JU.

Legislativní komise konzultovala s děkanem FROV Článek 6, děkan komisi ujistil, že takovéto

znění článku je vyhovující a že na něm trvá.

Dále legislativní komise připomínkovala odstavec 2 článku 7. Je v dokumentu nejen nadbytečný,

ale mohl by i v budoucnu Vědecké radě FROV způsobit komplikace. Rozvinula se diskuze, v níž

děkan FROV trval na stávajícím znění daného odstavce, ovšem někteří z přítomných

diskutujících senátorů byli přesvědčeni, že se jedná o odstavec nadbytečný s potenciálem pro

případné budoucí komplikace.

Návrh usnesení AS JU: AS JU schvaluje Jednací řád vědecké rady FROV JU v ČB

v předloženém znění.

Výsledek hlasování:

Studenti: pro 2, proti 1, zdrželi se hlasování 10

Učitelé: pro 4, proti 3, zdrželi se hlasování 12

AS JU neschválil dokument v předloženém znění.

Ad 7. Disciplinární řád pro studenty FROV JU

Legislativní komise bez připomínek.

Návrh usnesení AS JU: AS JU schvaluje Disciplinární řád pro studenty FROV JU v ČB

v předloženém znění.

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

Učitelé: pro 18, proti 0, zdrželi se hlasování 0

AS JU schválil navržený dokument v předloženém znění.

Ad 8. Studentská komora AS JU

Senátorka P. Vojtová informovala AS JU o zvolení nového předsedy Studentské rady JU, stal se

jím Jan Richtr z PřF. Bude přizván na příští zasedání AS JU, aby se představil. 

Dále P. Vojtová shrnula studentské hodnocení výuky za LS 2008/2009 (účast byla 5%, výsledky

je v případě zájmu možno elektronicky zaslat) a informovala o právě probíhajícím SHV za ZS

2009/2010. Na toto téma se rozvinula diskuze, která se týkala letošní intenzivní kampaně, špatné

motivace studentů hodnotit, důsledků hodnocení pro vyučující, uživatelské příjemnosti programu

a volby otázek.

Ad. 9 Informace z RVŠ

Z. Bezecný se ze zasedání AS JU omluvil, po předsedovi AS JU vzkázal, že na poslední schůzi

předsednictva RVŠ se neprobíralo nic zásadního.

Ad. 10 Různé

 Doplňovací volby
Je nutné udělat na jednotlivých součástech inventuru, zda mají dostatek náhradníků do AS,

případně, zda není nutné uskutečnit doplňovací volby. AS JU si uvědomuje důležitost

zajištění své akceschopnosti, neboť jej na podzim čeká důležitá volba nového rektora JU

Jednotlivé součásti do 10 dnů od zasedání AS JU nahlásí jeho předsedovi stav jejich

náhradníků.

EF – již má naplánované doplňovací volby

FF – má náhradníky

PřF – stav zjistí V. Kasalický

PF – stav zjistí J. Petr

TF – stav zjistí A. Křišťan

ZSF – stav zjistí A. Staníková

ZF – má náhradníky

FROV – má náhradníky

ÚFB – má náhradníky

 Změna volebního a jednacího řádu AS JU
Jednotlivé body představil senátor A. Křišťan. Konkrétní změny Volebního a jednacího řádu

AS JU budou projednány na nejbližším zasedání AS JU.

 Osvětově analytická schůzka ekonomické komise a kvestorky JU
Zúčastnit by se mohl kdokoli, kdo by měl zájem. Schůzku se zavázal naplánovat a zajistit

senátor J. Okrouhlík.

 Zhodnocení centralizace agend s kvestorkou JU
Veřejná diskuze nad pozitivním a negativním dopadem centralizace agend JU proběhne

v rámci květnového zasedání AS JU. Senátor J. Okrouhlík navrhuje pozvat zájemce z fakult,

kteří mají o toto téma zájem, A. Křišťan potvrzuje, že zasedání AS jsou veřejná. 
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 Posílání e-mailů senátní poštou
Je možné pouze z e-mailu, který si senátor zaregistroval jako e-mail, na který se mu senátní

pošta přeposílá.

 Zkrácení dodací lhůty Jednacího řádu VR FROV legislativní komisi.
Vzhledem k tomu, že bude z tohoto dokumentu oproti současné podobě již AS předložené

pouze vypuštěn jeden článek, hlasoval AS o zkrácení doby předání dokumentu legislativní

komisi ze 14 dnů na 7 dnů před zasedáním AS. 

Návrh usnesení AS JU: AS JU povoluje zkrácení doby předání dokumentu legislativní

komisi ze 14 dnů na 7 dnů před zasedáním AS JU.

Výsledky hlasování:

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

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

AS JU povoluje zkrácení doby předání dokumentu legislativní komisi ze 14 dnů na 7

dnů před zasedáním AS JU.

 Kamerový systém v budově rektorátu
O. Doskočil vznesl dotaz, zda jsou všechny místnosti v nové budově rektorátu sledovány

kamerami. R. Smíšek a M. Ryantová přítomné ujistili, že kamery sledují pouze technické

vybavení učeben, nejsou nainstalovány v kancelářích a ani nedokážou přenášet zvuk.

Příští zasedání AS JU se bude konat 13. 4. 2010 od 14:00 hod.

Předběžný termín květnového zasedání je stanoven na 18. 5. 2010 od 14.00 hod.




