
Zápis ze zasedání AS JU 

konaného dne 15. října 2019 ve 14.00 hod. 

 

Celkový počet členů AS JU v Č. Budějovicích: 39  

Z toho přítomno (bez titulů) 33 členů: Doktor Ondřej, Dolák František, Dvořák Martin, Dvořák Petr, 

Fiala Jan, Gela David, Hric Matyáš, Hronková Marie, Hrubý Rudolf, Hudáčková Andrea, Chvojka 

Ondřej, Jabůrek Roman, Kilbergr Pavel, Klapetek Martin, Kočerová Martina, Kuneš Radim, Mareš 

Lukáš, Marešová Anna, Neugebauer Jan, Novotná Martina, Ondr Pavel, Polanová Alena, Randák 

Tomáš, Jajtner Tomáš, Šmilauer Petr, Veber Tomáš, Vítečková Miluše, Vohnout Rudolf, Voráček 

Marek, Zábranský Luboš, Zusková Eliška, Žlábková Iva  

Nepřítomni: Buřič Tomáš, Hrdlička Josef 

Omluveni: Bárta Jan, Berková Simona, Ložek Filip, Vaclík Jan (dva přítomní senátoři v průběhu jednání 

odešli)  

Hosté (bez titulů): Machula Tomáš (rektor JU), Maršák Richard, Martinek Filip, Polívka Tomáš 

(prorektor pro vědu a výzkum), Valentová Jiřina (kvestorka), Závodská Radka (prorektorka pro 

zahraniční vztahy), Zrzavý Jan (prorektor pro rozvoj)  

Předsedkyně AS JU Iva Žlábková konstatovala usnášeníschopnost dle prezenční listiny (14:00). AS JU 

nejprve schválil zapisovatele (Martin Dvořák FF), ověřovatelky zápisu (Marie Hronková za PřF a 

Miluše Vítečková za PF) a skrutátory (Lukáš Mareš za TF a Marek Voráček za PF).  

 Hlasování:   

Pro 33  proti 0  zdrželo se 0  

 

Navržený program jednání:  

1. Organizační záležitosti AS JU  

2. Statut JU  

3. Statut Nakladatelství JU  

4. Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2020  

5. Rozpočet JU – druhá etapa, střednědobý výhled 2020–2021  

6. Návrh na rozdělení části příspěvku (navýšení rozpočtu pro rok 2019)  

7. Plnění rozpočtu za rok 2018  

8. Příprava  doplňovacích voleb do AS JU  

9. Příprava volby kandidáta na funkci rektora  

10. Informace z RVŠ  

11. Informace ze Studentské komory AS JU, doplnění delegáta do SK RVŠ, člena Studentského 

parlamentu města České Budějovice, člena Knihovní rady AK JU  

12. Různé  



Následovalo hlasování o navrženém programu. Žádný senátor neměl pozměňovací návrh.  

 Hlasování:   

Pro 33   proti 0  zdrželo se 0  

 Program jednání byl schválen. 

 

1. Organizační záležitosti AS JU 

Senát byl doplněn o nové členy, kteří jakožto náhradníci nahrazují bývalé senátory. Novými členy jsou: 

Tomáš Jajtner (od 11. 6. 2019), Ondřej Doktor (od 15. 10. 2019), Jan Fiala (od 15. 10. 2019) a Roman 

Jabůrek (od 15. 10. 2019)  – všichni na začátku zasedání obdrželi osvědčení o mandátu senátora z rukou 

předsedkyně AS JU Ivy Žlábkové.  

Počet členů senátu je momentálně 39 – jak zaznělo už na začátku zasedání, FROV bude vypisovat 

doplňovací volby do AS JU z důvodu chybějícího náhradníka za studentského senátora.   

Dále se doplňovali chybějící členové do Legislativní komise kvůli zániku mandátů bývalých senátorů. 

O tomto doplnění se v souladu s jednacím řádem nehlasovalo, noví členové byli po domluvě pouze 

jmenováni: noví členové Legislativní komise jsou tedy Matyáš Hric a Marie Hronková. Zástupcem 

koordinátora Legislativní komise byl jmenován Luboš Zábranský.  

Aktuální složení legislativní komise je: koordinátor: František Dolák, zástupce koordinátora: Luboš 

zábranský, členové: Matyáš Hric, David Gela, Ondřej Chvojka, Miluše Vítečková, Marie Hronková, 

Lukáš Mareš.    

Novým členem Ekonomické komise z řad studentů byl jmenován Martin Dvořák.  

Aktuální složení Ekonomické komise je: koordinátor: Tomáš Volek, zástupce koordinátora: Petr 

Šmilauer, členové: Martina Novotná, Tomáš Randák, Josef Hrdlička, Martin Dvořák, Petr Dvořák, 

Tomáš Veber, Alena Polanová.  

Předsedkyně dále všem senátorům připomněla, že veškerá pracovní komunikace skrz elektronickou 

poštu musí probíhat výhradně přes univerzitní mailové adresy, jak bylo legislativně nařízeno již v dubnu 

tohoto roku. Předsedkyně zdůraznila i fakt, že pracovní záležitosti, jež by se případně řešily přes osobní 

e-mailové schránky, jsou v daném případě na osobní zodpovědnost každého senátora, který by 

používání univerzitních mailových adres nedodržoval. Ing. Uherová hromadný adresář elektronické 

komunikace dopředu včas aktualizovala.  

 

2. Statut JU  

 

 Základní informace:  

Předsedkyně senátu předala slovo panu rektorovi, který  uvedl, že předkládaná novela pouze formálně 

včleňuje už několik let fungující univerzitní nakladatelství (obvykle referováno jako „Episteme“) do 

statutu JU. Přínosem  této změny je, že nakladatelství se stane maximálně transparentní součástí JU a 

bude v její struktuře řádně zařazeno, jak je to obvyklé na jiných univerzitách, kde univerzitní 

nakladatelství provozují.  

 Dotazy:  

Předsedkyně senátu vyzvala členy AS k připomínkám, dotazům k návrhu. Dotazy nebyly žádné.  



 Návrh usnesení:  

AS JU schvaluje změny ve statutu JU v Českých Budějovicích. 

 Hlasování:  

Pro 33   proti 0  zdržel se 0  

Statut JU byl schválen. 

 

3. Statut Nakladatelství JU  

 

 Základní informace:  

Předsedkyně senátu předala opět slovo panu rektorovi, který poukázal na to, že statut nakladatelství 

souvisí s tím, co řekl už při projednávání předchozího bodu. Dále doplnil, že nakladatelství vede 

profesor Petr A. Bílek a pomáhá mu s ním docent Ladislav Nagy (oba FF). Rektor dále zmínil některé  

detaily ohledně současného financování nakladatelství oproti minulosti.  

Z řad legislativní komise byl vznesen návrh na vypuštění datového údaje druhé věty v článku 4.4. Rektor 

souhlasil a v souladu s jednacím řádem vznesl pozměňovací návrh.  

 Pozměňovací návrh:  

Ve Statutu nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vypustit konec druhé věty 

v článku 4.4.  

 Hlasování:  

Pro 33   proti 0  zdržel se 0 

 Dotazy:  

Žádné další dotazy nikým z přítomných vzneseny nebyly.  

 Návrh usnesení:  

AS JU schvaluje Statut nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

 Hlasování:  

Pro 33   proti 0   zdržel se 0 

Statut nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl schválen. 

  

4.  Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2020 

 

 Základní informace:  

Rektor stručně okomentoval Strategický záměr JU pro rok 2020. Prorektor Zrzavý, jenž měl Strategický 

záměr v gesci, doplnil některé detaily – plán v podstatě vznikal na bázi sběru informací z jednotlivých 

fakult. Dle pokynů z MŠMT je k plánu přiložena také příloha ohledně rámce výzkumu a vývoje. Podle 

prorektora Zrzavého jde o nový pokyn, jehož zadání bylo velmi krátké, a vyslovil domněnku, že účelem 

této přílohy je dopředu promýšlet záležitosti ohledně Metodiky 17+.  



Senátor Tomáš Randák vznesl pozměňovací návrh, jenž vzešel z jeho konzultace s děkanem 

a tajemníkem FROV.  

 Pozměňovací návrh:  

V dokumentu PRSZ 2020 nahradit formulaci v bodu 2.2  

„Univerzita bude dále podporovat rozvoj regionálního VaV centra „CENAKVA“, mj. 

prostřednictvím vyčlenění specifické části DKRVO. Fakulta hodlá podat žádosti o 

rozvojové projekty OP VVV, např. „Reprodukční a genetické postupy pro uchování 

biodiverzity ryb a akvakulturu“, „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých 

akvakulturních systémech – PROFISH“ apod.“  

následující formulací  

„Univerzita bude dále podporovat rozvoj regionálního VaV centra a VVI „CENAKVA“, 

včetně síťování na další centra  a VVI v národním  a celoevropském vědeckém prostoru 

např. napojením na VVI Danubius. Univerzita bude centrum CENAKVA podporovat mj. 

prostřednictvím vyčlenění specifické části DKRVO. Fakulta bude pokračovat v řešení 

rozvojových projektů OP VVV,  „Reprodukční a genetické postupy pro uchování 

biodiverzity ryb a akvakulturu“, „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých 

akvakulturních systémech – PROFISH“ a bude aktivní v podávání dalších projektů.“  

 Hlasování:  

Pro 33   proti 0   zdržel se 0 

 Dotazy a diskuze:  

Senátor Doktor vznesl dotaz ohledně mobilní aplikace pro používání systému STAG – kdo aplikaci 

vyvíjí, kdy bude hotová a zda je její vývoj konzultován se zástupci fakult? Rektor doporučil kvůli těmto 

záležitostem kontaktovat (na zasedání nepřítomného) prorektora Baumana, který má aplikaci na starosti.  

Senátor Jajtner otevřel diskuzi nad článkem 1.5, konkrétně ohledně zmínky o prevenci studijní 

neúspěšnosti v souvislosti s demografickým vývojem. V článku navrhované postupy shledává jako 

problematické. Rektor odpověděl, že nezná genezi každého článku v PRSZ 2020, nicméně považuje za 

důležité, aby se při nižším počtu studentů nesnižovaly nároky na studenty, ale naopak aby se univerzita 

profilovala prostřednictvím „user friendly“ přístupu, který považuje za důležitý a na který by fakulty 

měly dbát. Nerad by, aby se snižovala kritéria, naopak je důležité na univerzitě udržet šikovné studenty. 

Prorektor Zrzavý doporučil ohledně detailů článku 1.5 kontaktovat prorektora Baumana.   

Senátor Jajtner dále upozornil, že některé formulce v PRSZ 2020 nejsou zcela srozumitelné a „maskují“ 

realitu toho, že počty studentů na některých méně populárních katedrách klesají až na jednotky 

studujících. Rektor zareagoval v tom smyslu, že jazyk tohoto a jemu podobných dokumentů není zcela 

ideální, nicméně není jednoduché jej modifikovat směrem k větší srozumitelnosti z toho důvodu, že 

MŠMT jej takový, jaký aktuálně je, bohužel vyžaduje. Ohledně počtu studentů a jejich studijní 

neúspěšnosti dále rektor sdělil, že oproti jiným univerzitám v ČR je na tom JU podobně.  

 Návrh usnesení:  

AS JU schvaluje Plán realizace Strategického záměru Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích pro rok 2020.  

 Hlasování:  

Pro 31   proti 0   zdržel se 2  



Plán realizace Strategického záměru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rok 2020 

byl schválen. 

 

5.  Rozpočet JU – druhá etapa, střednědobý výhled 2020 – 2021 

 

 Základní informace:  

Rektor připomněl, že rozpočet se schvaluje nadvakrát, nejdříve rozdělení peněz mezi fakulty a posléze 

celkový rozpočet univerzity jako takový. Paní kvestorka jej doplnila dílčími informacemi ohledně jeho 

vzniku včetně upozornění na formální chybu v příloze „Střednědobý výhled – provozní prostředky“, 

kde při zpracování údajů technickým nedopatřením „vypadla“ číslice označují jednu miliardu v kolonce 

„Výnosy celkem“. Předsedkyně AS JU navrhla hlasovat o dokumentu jako celku i se zapracováním 

opravy této formální chyby.   

 Dotazy:  

Senátor Volek za Ekonomickou komisi vznesl dotaz ohledně vývoje odpisů a tržeb z prodaného 

majetku, na což kvestorka odpověděla, že v odpisech jsou zahrnuty jen odpisy z majetku z vlastních 

zdrojů, nikoliv z dotací. U prodaného majetku je tomu stejně tak, vedení fakulty vychází z dlouhodobého 

odhadu od roku 2013. Dále doplnila informaci, že v roce 2018 fakulta prodala například kotle, osla a 

jiné. Senátor Volek zareagoval, že podané informace jsou pro Ekonomickou komisi uspokojivé. Další 

dotazy nikdo nevznesl.  

 Návrh usnesení:  

AS JU schvaluje Druhou etapu procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2019 a návrh 

střednědobého výhledu 2020 až 2021 se zapracováním formální chyby v příloze 2 v řádku 

„Výnosy celkem“, kde v posledním sloupci bude hodnota 1 558 600 (v tis.) Kč.  

 Hlasování:  

Pro 31   proti 0   zdržel se 0  

Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2019 a návrh střednědobého 

výhledu 2020 až 2021 byly schváleny. 

 

6. Návrh na rozdělení části příspěvku (navýšení rozpočtu pro rok 2019)  

 

 Základní informace:  

Rektor připomněl, že stejně jako každý rok, MŠMT pouští rozpočtové přebytky a na JU taktéž došla 

určitá částka. Rozdělování prostředků mezi jednotlivé složky JU proběhlo analogicky dle rozdělování 

v minulých letech. Jak připomněla kvestorka, postup rozdělování je přesně popsán v podkladech, jaké 

senátoři dostali k prostudování.  

 Dotazy:  

Senátor Volek za Ekonomickou komisi neměl žádné připomínky, stejně tak neměli žádné připomínky 

ostatní senátoři.  

 Usnesení:  



AS JU schvaluje Návrh rektora JU na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy (VVŠ), 

která připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2019.  

 Hlasování:  

Pro 31   proti 0   zdržel se 0  

Návrh rektora JU na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy (VVŠ), která připadá na 

JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2019 byl schválen. 

 

7. Plnění rozpočtu za rok 2018. 

 

 Základní informace:  

Kvestorka ve stručnosti představila dokument Plnění rozpočtu za rok 2018. Jedna tabulka je souhrnná, 

druhá rozšířená o detaily. Kvestorka také zodpověděla dotazy Ekonomické komise týkající se 

Akademické knihovny – knihovna žádné prostředky nepřečerpala. Na dotaz ohledně nárůstu prostředků 

na marketing kvestorka přiblížila vztah mezi náklady na propagační kampaň a propagační předměty a 

účtování částek na provoz. Při součtu pak knihovna čerpala 80 procent rozpočtu.  

 Dotazy:  

Senátor Šmilauer v diskuzní části vyjádřil prosbu na paní kvestorku, aby se v budoucím návrhu na nový 

rozpočet doplnil přehled, jak se co čerpalo, na což mu kvestorka odpověděla, že této prosbě vyjde vstříc.  

 Usnesení:  

AS JU bere na vědomí plnění rozpočtu za rok 2018.  

 

8. Příprava  doplňovacích voleb do AS JU 

 

 Základní informace:  

Ještě před projednáváním přípravy doplňujících voleb na FROV předsedkyně AS JU připomněla, že 

v závěrečném půlroce plnění mandátu současného AS JU už se žádné doplňovací volby vypisovat 

nebudou, proto pokud  některému z členů v tomto období zanikne mandát a nebude místo něj žádný 

náhradník, AS JU bude zasedat v menším počtu. Předsedkyně zároveň vyzvala, aby si zástupci fakult 

„ohlídali“ ty senátory ze svých řad, kteří na zasedání AS JU chodí nepravidelně.  

Proběhla diskuze o hlavní volební komisi, tedy zda v ní budou pouze členové Legislativní komise či ne.  

Návrh usnesení: Hlavní volební komise pro doplňovací volby bude po zbytek volebního období 

současného AS JU složena ze členů Legislativní komise AS JU. 

AS JU schvaluje, že hlavní volební komise pro doplňovací volby bude po zbytek volebního období 

současného AS JU složena ze členů Legislativní komise AS JU.  

Hlasování:  

Pro 31   proti 0   zdržel se 0  

 



Pokračovalo jednání o tom, zda zvolená komise bude hlavní komisí i v rámci budoucích doplňovacích 

voleb na PřF. Došlo ke shodě, že ano. Předsedou hlavní volební komise pro zbytek období byl navržen  

senátor  Zábranský a místopředsedou senátor  Dolák.  

Usnesení: AS JU navrhuje za předsedu hlavní volební komise senátora Zábranského a za místopředsedu 

hlavní volební komise senátora Doláka. 

Hlasování:  

Pro 29   proti 0   zdržel se 2  

AS JU navrhuje za předsedu hlavní volební komise senátora Zábranského a za místopředsedu 

senátora Doláka. 

 

9. Příprava volby kandidáta na funkci rektora  

 

 Základní informace:  

Předsedkyně AS JU sdělila senátorům, že se v předstihu setkala s místopředsedy a koordinátorem 

volební komise, výsledkem setkání jsou podklady předložené senátorům v průběhu aktuálního zasedání 

(každému senátorovi i hostům byly jednotlivé dokumenty rozdány). Proběhla kratší diskuze ohledně 

harmonogramu voleb a bylo upozorněno na několik formálních chyb v daných dokumentech. Následně 

došlo k všeobecné shodě na podobě dokumentů i harmonogramu voleb.  

Navržený harmonogram: 

16. 10.  2019                             vyhlášení volby  

do 31. 10. 2019 do 14 hodin  podávání návrhů kandidátů 

do 6. 11. 2019 do 12 hodin  zveřejnění seznamu kandidátů souhlasících s kandidaturou,   

                                                                 jejich životopisů a vizí 

do 12. 11. 2019 do 12 hodin              možnost vznesení připomínek k navrženým kandidátům  

12. 11. 2019 v 15 hodin               představení kandidátů členům AS JU 

26. 11. 2019 ve 14 hodin  shromáždění akademické obce, představení kandidátů 

10. 12. 2019 ve 14 hodin  zasedání AS JU, volba kandidáta na funkci rektora 

 

Další navržené dokumenty: 

Vize kandidáta na funkci rektora o směřování, řízení a rozvoji Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích v období 2020-2024 

Zhodnocení stávajícího stavu: 

Východiska: 

Směřování:  

Řízení: 

Spolupráce vedení JU s fakultami: 



Spolupráce vedení JU s Akademickým senátem JU: 

Utváření rozpočtu: 

Rozvoj: 

Ostatní (nepovinné): 

V Českých Budějovicích dne  

(Strukturu vizí je možné změnit za předpokladu, že se kandidát/ka vyjádří ke všem povinným oblastem.) 

 

Strukturovaný životopis kandidáta na funkci rektora 2020-2024 

Jméno, příjmení, tituly: 

Datum narození: 

Vzdělání: 

Praxe/zaměstnání: 

Zkušenosti s vedením a řízením: 

Členství v odborných společnostech: 

Grantová činnost: 

Tvůrčí činnost: (publikace celkem + přehled vybraných významných publikací) 

Pedagogická činnost: 

Ostatní: (nepovinné) 

V Českých Budějovicích dne 

 

Návrhový lístek kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Já, níže podepsaný/á (jméno, příjmení, titul, fakulta, katedra, ústav nebo u studentů studijní obor): 

navrhuji za kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 na období 2020-2024: 

 (jméno, příjmení, titul, pracoviště, v případě návrhu kandidáta mimo akademickou obec JU i kontakt) 

V Českých Budějovicích dne    

 

 

Text vyjádření souhlasu či nesouhlasu s kandidaturou: 

VYJÁDŘENÍ SOUHLASU – NESOUHLASU S KANDIDATUROU NA FUNKCI REKTORA JU 

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že jsem byl/a navržen/a do volby kandidáta na funkci rektora Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020-2024. 

S kandidaturou      SOUHLASÍM                NESOUHLASÍM. 



Jméno a příjmení: 

Podpis: 

V Českých Budějovicích dne:    

  

Text vyhlášení: 

VOLBA KANDIDÁTA NA FUNKCI REKTORA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH 

Akademický senát Jihočeské univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Jihočeské 

univerzity v souladu s paragrafem 9, odst. 1, písm. h zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) 

v současném znění a čl. 12 Jednacího řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity.  

Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce Jihočeské univerzity, tedy student 

nebo akademický pracovník podle čl. 3 Statutu Jihočeské univerzity, na návrhovém lístku dostupném 

na webu JU na adrese http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate/volba-kandidata-na-

funkci-rektora-ju-na-obdobi-2020-2024 

od 16. října 2019 do 31. října 2019 do 14.00 hodin 

k rukám předsedkyně AS JU PhDr. Ivy Žlábkové, Ph.D., doporučenou poštou na adresu Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice, nebo zaevidovanou 

interní poštou JU (PID) nebo osobně na podatelnu rektorátu v přízemí za recepcí, č. dv. 00 006, každý 

pracovní den v době 9.30–11.00 hod. a 12.30–14.00 hod. Návrhy odevzdávejte v zalepené obálce 

označené heslem „volba rektora“. 

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta, název a adresu součásti Jihočeské univerzity 

či jiné instituce, kde je kandidát zaměstnán (telefonní či e mailové spojení je vítáno), a dále jméno, 

příjmení, zařazení v akademické obci JU a podpis navrhovatele. 

V Českých Budějovicích, 15. října 2019 

                            

 Usnesení:  

AS JU schvaluje harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora a  texty volebních dokumentů 

týkajících se volby rektora, jež byly vypracovány volební komisí, spolu s navrženými opravami 

formálních chyb v nich obsažených.  

 Hlasování:  

Pro 30   proti 0   zdrželo se 1  

Harmonogram voleb kandidáta na funkci rektora a texty volebních dokumentů, jež byly 

vypracovány volební komisí, byly schváleny spolu s navrženými opravami formálních chyb v nich 

obsažených. 

 

10.  Informace z RVŠ  

Prorektor Jiroušek na zasedání AS JU nebyl přítomen, zápis z jednání RVŠ však všichni senátoři 

obdrželi ještě před jednáním. Předsedkyně vyzvala senátory, kteří by měli nějaké dotazy ohledně RVŠ, 

aby elektronicky či osobně kontaktovali prorektora Jirouška.  



  

11.  Informace ze Studentské komory AS JU, doplnění delegáta do SK RVŠ, člena 

Studentského parlamentu města České Budějovice, člena Knihovní rady AK JU  

 

 Základní informace:  

Předseda Studentské komory AS JU Pavel Kilbergr připomněl, že kolega Filip Volf už v červnu oznámil 

svou budoucí rezignaci jak na post ve Studentské komoře RVŠ, tak ve Studentském parlamentu města 

České Budějovice. Proto Studentská komora AS JU hledala nové delegáty i náhradníky na obě pozice. 

Náhradník za kolegu Volfa byl pan Filip Martinek, jehož Studentská komora AS JU navrhuje jako 

nového delegáta do Studentské komory RVŠ, jako jeho náhradníka pak navrhuje Richarda Maršáka.  

Pánové Martinek i Maršák se následně představili Akademickému senátu a přiblížili, jakou by rádi 

v případě svého zvolení vyvíjeli na svých postech aktivitu. Na oba kandidáty nebyl ze strany senátorů 

vznesen žádný dotaz.  

 Hlasování:  

Pro 30   proti 0   zdržel se 0 [hlasování dopadlo stejně při volbě obou kandidátů]   

 Usnesení:  

AS JU navrhuje jak náhradníka, tak delegáta so SK RVŠ, jak bylo navrženo.  

Senátor Kilbergr ve stejném duchu přiblížil též problematiku Studentského parlamentu města České 

Budějovice, v níž za JU taktéž působil Filip Volf, opět rezignující na svoji funkci. SK AS JU nominuje 

do této funkce Richarda Maršáka. Nikdo ze senátorů nevznesl žádnou připomínku.  

 Hlasování: probíhalo tajně pouze v rámci Studentské komory  

Pro 10   proti 0   zdržel se 0  

Studentská komora AS JU navrhuje Richarda Maršáka do Studentského parlamentu města 

České Budějovice. 

Senátor Kilbergr dále přednesl návrh na doplnění člena Knihovní rady AK JU z řad studentů senátorem 

Martinem Dvořákem. Nikdo z ostatních senátorů nevznesl žádnou připomínku.  

 Hlasování: probíhalo tajně pouze v rámci Studentské komory  

Pro 9   proti 0   zdržel se 1  

 Studentská komora AS JU navrhuje Martina Dvořáka za člena Knihovní rady AK JU. 

 

12. Různé  

Rektor připomněl, že 29. října dojde k neveřejnému jednání Správní rady JU. Na programu chystaného 

jednání se budou probírat věcná břemena na pozemcích univerzity mimo kampus. Dále také nákup 

jistého pozemku pro FROV, který je právně velmi komplikovaný. Tento pozemek bude FROV kupovat 

ze svých zdrojů.  

Senátor Jajtner v závěru jednání upozornil na některé formální chyby, jež se v průběhu zasedání AS JU 

řešily ohledně několika dílčích dokumentů – podle jeho mínění řešení těchto chyb zabírá mnoho času a 

to mu přijde nešťastné. Kvestorka zopakovala, že chyba v druhé příloze „Druhé etapy procesu tvorby a 

schvalování rozpočtu JU na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020 až 2021“ se musela stát při 



převodu dat z tabulkového editoru do textového editoru. Ohledně chyb v dokumentech určených pro 

plánované volby předsedkyně AS JU vyjádřila stanovisko, že tyto dokumenty byly předloženy 

v pracovní verzi, a že jde tedy o chyby, které se v procesu přípravy vyskytují standardně.  

 

 

Zapsal: Martin Dvořák 

Doplnila: Iva Žlábková  

Ověřily: Marie Hronková a  Miluše Vítečková  

 

 

 


