
Zápis ze zasedání Akademického senátu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích dne 25. října 2011 

 

Přítomní senátoři (bez titulů): T. Vokolek, F. Petrách, M. Bauer, M. Halamová, V. 

Veberová, B. Poslušná, M. Veselá, J. Štumbauer, M. Procházka, J. Petr, Š. Heller, M. Günzel, 
L. Grubhoffer, P. Šmilauer, I. Dostálková, V. Študent, A. Vlašánková, M. Bláha, J. Kouřil, F. 
Štěch, T. Veber, A. Křišťan, E. Křenková, L. Laibrt, A. Hudáčková, V. Šnorek, K. Kotrbová, 
L. Martínek, P. Vejsada, V. Kukačka, H. Čížková, M. Maršálek, J. Vondruška, K. Líbalová, 
P. Císař, D. Kaftan, V. Zayats 
 

Omluvení senátoři (bez titulů): K. Pícha, R. Hrubý, V. Papež, J. Velíšek, J. Másílko, M. 
Havelka, I. Kutá Smatanová, L. Marková 

 
Při zahájení zasedání Akademického senátu JU bylo přítomno 31 senátorů, senát byl proto 
usnášeníschopný. 
 

Před projednáváním samotného programu zasedání AS JU byl schválen navrhovaný program 
a byli schváleni: 

Skrutátoři zasedání: L. Martínek, E. Křenková 

Zapisovatel: dle abecedního pořadí součástí za FF JU – M. Halamová 

Ověřovatelé zápisu: B. Poslušná, I. Dostálková 
Pro navrhovaný program se vyslovilo 31 senátorů, nikdo nebyl proti. Pro navrhované 
skrutátory, zapisovatele a ověřovatele zápisu se vyslovilo 30 senátorů, 1 se zdržel, nikdo 

nebyl proti. 

 

Projednávaný program: 

Ad 1. Aktualizace Dloudobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 
umělecké a další tvůrčí činnosti JU na rok 2010. 

Projednávání tohoto bodu programu bylo přítomných 35 senátorů. 
Předkladatel návrhu prorektor prof. T. Polívka seznámil senátory s předkládanou aktualizací. 
Objasnil, že předkládaný návrh vychází z aktualizace MŠMT. Upozornil, že se v něm 
zohledňují očekávané změny ve smyslu financování vědy a výzkumu, klade se důraz na 

nabídku studia v kombinované formě studia, na celoživotní vzdělávání a na nabídku studia 
v cizích jazycích. Univerzita si v Dlouhodobém záměru vytkla za cíl i spolupráci na novém 
systému hodnocení vědy a výzkumu. Byla zmíněna i studie proveditelnosti univerzitní školky. 
Diskuse: I. Dostálková upozornila na nutnost dopracovat webové stránky univerzity, 

především jejich anglickou verzi. Prorektor prof. T. Polívka garantoval jejich dopracování do 
května 2012. J. Vondruška předkládanému návrhu vytkl, že v Dlouhodobém záměru chybí 

strategie, jak dospět k vytčeným cílům. 
Hlasování o Aktualizaci Dlouhodobého záměru: 
Pro návrh: 32 senátorů, proti návrhu: nikdo, zdrželi se 3 senátoři. 
Aktualizace Dlouhodobého záměru byla AS JU schválena. 
 

Ad 2. Výběr a delegování zástupců JU do Rady vysokých škol 
Projednávání tohoto bodu programu bylo přítomných 36 senátorů. 
Předseda AS JU M. Bauer seznámil senátory s návrhy fakultních senátů, které delegují tyto 

zástupce JU: 

Ekonomická fakulta – K. Pícha 

Filozofická fakulta – J. Hrdlička 



Fakulta rybářství a ochrany vod – po zasedání fakultního senátu bude předseda informovat 
předsedu AS JU 

Pedagogická fakulta – L. Betáková 

Přirodovědecká fakulta – nedelegují žádného zástupce 

Teologická fakulta – M. Weis 
Zdravotně sociální fakulta – J. Bednář 
Zemědělská fakulta J. Špička 

Hlasování o návrhu jednotlivých fakultních senátů: 
Pro návrh: 36 senátorů, proti návrhu: 0 senátorů, nikdo se nezdržel. 
 

Dále byli navrženi delegáti: 
O. Doskočil do sněmu a předsednictva Rady vysokých škol, 
F. Štěch do sněmu Rady vysokých škol, 
Š. Heller do Studentské komory Rady vysokých škol, M. Günzel jako náhradník do 
Studentské komory Rady vysokých škol. 
Hlasování o jednotlivých navržených delegátech tajným hlasováním: 
O. Doskočil získal 30 hlasů, 6 hlasů bylo proti, nikdo se nezdržel hlasování, 
F. Štěch získal 33 hlasů, 2 hlasy byly proti, 1 se zdržel hlasování, 
Š. Heller získal 34 hlasů, nikdo nebyl proti, 2 se zdrželi hlasování, 
M. Günzel získal 33 hlasů, 1 byl proti, 2 se zdrželi hlasování, 
Navržení delegáti byli AS JU schváleni. 
 

Ad 3. Změna počtu členů Vědecké rady JU. 

Projednávání tohoto bodu programu bylo přítomných 37 senátorů. 
Z důvodu úmrtí tří členů Vědecké rady JU AS JU hlasoval o usnesení, že AS JU souhlasí se 
změnou počtu členů VR JU ze 45 členů na 42 členy. 
Hlasování o změně počtu členů VR JU: 
Pro návrh 36 senátorů, žádný nebyl proti, 1 se zdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 4. Diskuse o podobě a strukturování AS JU. 

Projednávání tohoto bodu programu bylo přítomných 36 senátorů. 
Na základě diskuse senátorů byly navrženy dvě komise – legislativní a ekonomická. 

Hlasování o struktuře AS JU. 

Pro návrh: 35 senátorů, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování. 
Z následující diskuse vyplynulo, že AS JU navrhne pouze členy legislativní komise, návrhy 

členů ekonomické komise budou projednány na příštím zasedání AS JU. 
Navržení členové legislativní komise: 
J. Petr, A. Křišťan, M. Halamová, J. Vondruška, R. Hrubý, P. Vejsada, V. Študent, J. Kouřil 
Hlasování o navrhovaných členech legislativní komise: 
Pro návrh: 33 členů, proti nebyl nikdo, 3 se zdrželi hlasování. 
Navržení členové legislativní komise byli schváleni. 
 

Ad 5. Diskuse o přípravě rektorských voleb. 
Projednávání tohoto bodu programu bylo přítomných 35 senátorů. 
Členové AS JU diskutovali o dvou variantách harmonogramu voleb. Jednali o volbě 
prosincové či lednové. Meritum věci spočívalo v relevantnosti mandátu 5 členů Ústavu 
fyzikální biologie, jejichž členství k 31. 12. 2011 zaniká, neboť Ústav fyzikální biologie bude 
integrován do dalších součástí JU. Dále byla vedena diskuse i nad tím, zda by si AS JU před 
vyhlášením voleb neměl nechat vypracovat právní analýzu pro případ, že by v první volbě 



nebyl z navržených kandidátů na rektora nikdo zvolen a druhá volba by byla realizována až 
v lednu 2012 (tedy již pouze se 40 senátory, v první volbě by však volilo 45 senátorů). 
Hlasování o prosincové a lednové volbě: 
Pro prosincovou volbu se vyslovilo 23 senátorů, pro lednovou 12 senátorů, zdržel se 
jeden senátor.  
Dále byl diskutován prosincový harmonogram. Hlasovalo se o dvou podobách odlišných 
pouze datem volby rektora. 

Pro volbu rektora dne 13. prosince se vyslovilo 5 senátorů, pro volbu rektora dne 8. 
prosince se vyslovilo 27 senátorů.  
Byl tedy schválen harmonogram voleb: 

25. 10. vyhlášení voleb s harmonogramem, 

do 11. 11. podávání návrhů kandidátů, 

18. 11. zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s  kandidaturou, 
do 25. 11. možnost vznesení připomínek ke kandidátům, 

6. 12. setkání akademické obce, představení kandidátů, 

8. 12. volba kandidáta na funkci rektora. 

 
Dále se hlasovalo o návrhu na složení volební komise: navrženi byli M. Bauer, R. Hrubý, J. 
Vondruška. 

Pro návrh se vyslovilo 34 senátorů, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.  
 
Dále se hlasovalo o návrhu, že volební komise specifikuje způsob navržení kandidátů. 

Pro návrh se vyslovilo 28 senátorů, proti nebyl nikdo, zdrželi se 3 senátoři. 
 

 

Ad 6. Zprávy z RVŠ. 
Senát neobdržel žádné zprávy. 
 

Ad 7. Studentská komora AS JU 
Senátoři AS JU byli informováni, že Studentská komora AS JU projednala studentské 

hodnocení, přijala nové stanovy a dále byli informováni o zřízení mezinárodního 
studentského klubu a o studentské akci Univerzitní votvírák. 

 

Ad 8. Různé. 
V. Kukačka vyvolal diskusi o zřízení mateřské univerzitní školky.  
 

Zápis vyhotovila: M. Halamová 
Zápis ověřily: B. Poslušná, I. Dostálková 

 

 

 
 

 

 
V Českých Budějovicích dne 26. 10. 2011 

 

 

 
 


