ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ZDRAVOTNĚ
SOCIÁLNÍ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 2.5.2012
Přítomní členové (bez titulů): V. Šnorek, I. Brabcová, A. Hudáčková, L. Kozlová,
S. Bártlová, O. Doskočil, L. Martínek, V. Veisová, P.
Vejsada, K. Kocmanová
Nepřítomni (bez titulů): omluveni: P. Zimmelová, P. Scholz, L. Embertová

Hosté (bez titulů): V. Tóthová (děkanka), J. Bednář (tajemník), D. Prouza (proděkan pro
zahraniční vztahy)
Předseda senátu V. Šnorek přivítal přítomné a konstatoval, že senát je usnášeníschopný (viz
prezenční listina). Zápisem byl pověřen L. Martinek.

Program:
1. Jednání o rozpočtu fakulty na rok 2013
2. Různé

Schvalování programu
V. Šnorek vyzývá senát k hlasování o předloženém programu. Jako první připomínkuje
program L. Kozlová. Její dotaz je mířen ke schvalování rozpočtu a to přesně, jak je možné
schválit rozpočet na rok 2013, když stále není k dispozici výroční zpráva z roku 2012. O
slovo požádal J. Bednář s vysvětlením, že se jedná o opožděnou uzávěrku, termín řešení
uzávěrky je v polovině měsíce května. Dále podotkl, že zpráva o hospodaření zatím nedošla
k vedení. L. Kozlová dodává, že je problémové přesouvání peněz z rezervních fondů a že není
známo, jaké finanční prostředky lze přesunout a jaké ne. Tímto dále poukazuje na
nestandardní situaci při schvalování rozpočtu bez výroční zprávy o hospodaření fakulty. J.
Bednář argumentuje tím, že v prezentaci, která je připravena pro nastávající rozpočet roku
2013 je uveden hospodářský výsledek z loňského roku. V. Šnorek se obrátil na členy AS s
otázkou, zdali někdo sdílí potřebu výroční zprávy k hlasování o rozpočtu. Žádný člen
nereaguje a proto přistupuje k hlasování o takto předloženém programu.
Hlasování senátu: PRO 8, PROTI 1, ZDRŽELI SE 1 z přítomných senátorů.
J. Bednář dále shrnuje prezentaci o hospodaření fakulty za rok 2012 a o rozpočtu na rok 2013,
která již zazněla na zasedání akademické obce. Podtrhuje snížení rozpočtu o 17 mil. korun
oproti roku 2011. Během prezentace je přivítán D. Prouza, host AS.
Po prezentaci je otevřen prostor pro diskuzi.
L. Kozlová opakuje svou otázku, jak je možné schválit rozpočet bez výroční zprávy za minulý
rok. J. Bednář odpovídá, že výroční zpráva existuje, ale zatím neprošla vedením fakulty. V.
Tóthová přichází s možností přesunutí hlasování o rozpočtu do doby, kdy bude výroční

zpráva schválena a to na 28.5.2012. Dle jejich slov je hlasování podstatné především proto,
aby katedry věděly, jak budou financovány. J. Bednář podotýká, že senátoři měli možnost si
zprávu vyžádat před zasedáním AS. V. Tóthová navrhuje přesunutí jednání o rozpočtu na
další jednání senátu, kdy bude k dispozici výroční zpráva. V. Šnorek dává návrh o přerušení
jednání o rozpočtu s tím, že se bude hlasovat až v době, kdy bude k dispozici výroční zpráva.
Hlasování senátu: 8 PRO, 0 PROTI, ZDRŽELI SE 2
V. Šnorek konstatuje, že jednání o rozpočtu na příští rok je přesunuto na příští zasedání AS.
Také vyzývá k jednání o bodu různé.
J. Bednář podává informace o chodníku, který by měl stát na nezpevněné cestě u výstaviště
v Českých Budějovicích a o jehož vyhotovení usilují P. Scholz a L. Martinek. Dodává, že
Magistrát města České Budějovice zařadil výstavbu chodníku do svého plánu. Nelze říci
přesně, kdy bude chodník hotový, ale doufá, že stavba započne v letošním roce a bude
realizována.
A. Hudáčková poukazuje na možnost problému příštího zasedání AS z důvodu konání
státních závěrečných zkoušek, u kterých budou vybraní členové senátu přítomni. V. Tóthová
dodává, že bude třeba organizačně zvládnout situaci. Možností proto bude přesunout příští
jednání AS na pozdější dobu, než je obvyklé, nebo omezit počet studentů u zkoušek.
Další zasedání AS je v plánu dne 28.5. 2012.
Zapsal: Lukáš Martinek

V Českých Budějovicích 10. 5. 2012

