
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 3. 1. 2023 

 
 

Přítomni (bez titulů): 

Dolák František, Dvořák Petr, Franta Pavel, Havelka Zbyněk, Hrubý Rudolf, Hudáčková 
Andrea, Chvojka Ondřej, Jersáková Jana, Kaplická Yakimova Vera, Kresan Jan, Kučera Dalibor, 
Lang Lukáš, Lassner Jan, Lissner Aleš, Mazanec Hynek, Nguyen Petr, Novák David, Nováková 
Petra, Novotná Martina, Randák Tomáš, Sláma Jiří, Smetana Pavel, Valíček Kryštof, Volek 
Tomáš, Zusková Eliška. 
 

Omluveni (bez titulů): 
Červený Martin, Dombrovská Ester, Juráň Josef, Kameníková Štěpánka, Kolářová Lucie, 
Prošková Alena, Sattran Jan, Suchomelová Věra, Svárovská Tereza, Šedová Lenka, Votruba 
Michaela Hana. 
 

Nepřítomni (bez titulů):  
Bechyně Roman, Bláha František, Linhart Otomar, Pecka Zdeněk. 
 
Hosté (bez titulů):  
Jiroušek Bohumil (rektor JU), Berec Luděk (prorektor), Závodská Radka (prorektorka), 
Valentová Jiřina (kvestorka), Šantrůčková Hana (děkanka PřF), Ženka Jan (PřF). 
 
Senát byl po celou dobu usnášeníschopný. Zasedání AS JU řídil předseda Rudolf Hrubý, který 

v úvodu přivítal všechny senátorky, senátory a hosty. 
 
 

1. Organizační záležitosti AS JU: Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 
Návrh usnesení: 
AS JU schvaluje zapisovatele Pavla Smetanu /(FZT), ověřovatele zápisu 

Andreu Hudáčkovou (ZSF) a Ondřeje Chvojku (FF) a skrutátory Aleše Lisnera (PřF) a Hynka 
Mazance (PřF). 
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdržel se – 0. 
 
AS JU schválil zapisovatele Pavla Smetanu /(FZT), ověřovatele zápisu Andreu Hudáčkovou 
(ZSF) a Ondřeje Chvojku (FF) a skrutátory Aleše Lisnera (PřF) a Hynka Mazance (PřF). 
 
 
Hlasování o programu zasedání AS JU: 
 1. Organizační záležitosti Akademického senátu JU  
2. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem JU  
3. Návrh na rozdělení navýšení rozpočtu 2022  
4. Informace z jednání RVŠ  
5. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU  
6. Různé  
Návrh usnesení: 
AS JU schvaluje program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání. 
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdrželi se – 0. 



AS JU schválil program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání. 
 
 
Ad 1 
Předseda AS JU předal jmenovací dekrety novým členům AS JU Petře Novákové (FROV) 
a Davidu Novákovi (TF). 
 
 
Ad 2 
Předseda AS JU předal slovo rektorovi JU, který seznámil senát se změnami v Řádu 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem JU. Jedná se pouze o doplnění kontroly 
habilitačních prací na plagiátorství a drobné technické úpravy textu. 
Prorektor Berec doplnil, že v metodice je konkretizován postup kontroly a následných kroků. 
V bodě 10.3 byla doplněna možnost zpětvzetí žádosti žadatele o habilitaci. 
Předseda AS JU zahájil rozpravu k tomuto bodu. Bez připomínek. 
Návrh usnesení: 
AS JU schvaluje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem JU. 
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdrželi se – 0. 
 
AS JU schválil Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem JU. 
 
 
Ad 3 
Předseda AS JU předal slovo kvestorce JU, která informovala senát JU o způsobu rozdělení 
finančních prostředků – podle metodiky, která se používala již v minulých letech. V návrhu 
byla chyba u částky pro EF, je již opravena. Slovo následně dostal rektor JU, který informoval 
o proceduře schvalování (senát a následně Správní rada JU). 
Předseda ekonomické komise konstatoval, že tato nemá k předloženému materiálu 
připomínky. 
Předseda AS JU zahájil rozpravu k bodu 3. Bez připomínek. 
Návrh usnesení: 
AS JU schvaluje rozdělení navýšení rozpočtu pro rok 2022. 
Hlasování: pro – 25, proti – 0, zdrželi se – 0. 
 
AS JU schválil rozdělení navýšení rozpočtu pro rok 2022. 
 
 
Ad 4 
K tomuto bodu nebyly žádné informace a byl ukončen. 
 
 
Ad 5 
K tomuto bodu nebyly žádné informace a byl ukončen. 
 
 
 
 



Ad 6 
Různé 
Předseda AS JU informoval o záměru JU založit SPIN-OFF ve věci výzkumu nádorové 
imunoterapie. Předal slovo Ženkovi, který senát informoval o principu výzkumu. Děkanka 
PřF, kde výzkum probíhá následně informovala o problémech, pokud by se pokračovalo 
pouze na PřF (nedostatek finančních prostředků). Kvestorka informovala senát JU o způsobu, 
jak lze situaci řešit – investor, založení SPIN-OFF firmy a následné další kroky, které by mohly 
vést ke komercializaci. Prezentace bude senátorům zaslána. Hlavní investor by měla 
být firma NFSI Gama a.s. a založení SPIN-OFF bude v intencích opatření rektora JU R 494. 
Rektor JU informoval o předběžném jednání s předsedou a místopředsedy Správní rady JU, 
která bude tuto aktivitu schvalovat po senátu. 
Rozprava: 
Volek – vítá tuto akci, upozornil na riziko naředění podílů JU a Ženky, čímž by mohlo dojít 
k omezení rozhodovacích pravomocí JU a Ženky. 
Kvestorka JU – nemělo by k tomu dojít, JU a Ženka mají dohromady 14 %. 
Smetana – předběžný patent je posunut na PCT – v jakém rozsahu? 
Kvestorka JU – evropský patent. 
Randák – nebylo by výhodnější prodat licenci? 
Kvestorka JU – ne, nelze ji v dohledné době realisticky ocenit. SPIN-OFF je z tohoto pohledu 
výhodnější do budoucna. 
Randák – máme informace o firmě BIONOVA? 
Děkanka PřF – jde o českou firmu BIOINOVA, se kterou spolupracujeme a která 
je dlouhodobě spolupracující s AV ČR. 
Rektor JU – SPIN-OFF je výhodnější z dlouhodobého hlediska, protože vývoj může trvat ještě 
více let a finanční náklady nese investor. 
Rozprava byla ukončena. 
Návrh usnesení: 
AS JU bere na vědomí a podporuje záměr JU založit ve spolupráci s firmou 
NFSI Gama, a.s. SPIN-OFF společnost, orientovanou na imunoterapii rakoviny, jakožto jednu 
z forem pro praktické využití duševního vlastnictví, vznikajícího na JU. 
Hlasování: pro – 23, proti – 0, zdrželi se – 0. 
 
AS JU vzal na vědomí a podporuje záměr JU založit ve spolupráci s firmou 
NFSI Gama, a.s. SPIN-OFF společnost, orientovanou na imunoterapii rakoviny, jakožto 
jednu z forem pro praktické využití duševního vlastnictví, vznikajícího na JU. 
 
Předseda požádal kvestorku, aby zaslala senátorkám a senátorům prezentaci, přestavenou 
na zasedání. 
Předseda AS JU požádal kvestorku JU rovněž o zaslání materiálů, týkajících se založení 
SPIN-OFF společnosti s dostatečným předstihem (nikoli pouze zákonných 
14 dnů před zasedáním), aby je senátorky a senátoři mohli důkladně prostudovat. 
 
Vzhledem k vyčerpání schválených bodů programu předseda AS JU zasedání ukončil. Další 
zasedání AS JU je stanoveno na 14. 2. 2023 ve 14:00 hodin v jednací místnosti rektorátu JU. 
 
Zápis vyhotovil: Pavel Smetana 
Zápis ověřili: Andrea Hudáčková, Ondřej Chvojka 
 


