
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU   

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

KONANÉHO DNE 22. 1. 2013 
 

Přítomni (bez titulů):  

Kamil Pícha, Tomáš Volek, Rudolf Hrubý, Pavel Bürger, Filip Petrách, Michal Bauer, 

Martina Halamová, Markéta Veselá, Jan Štumbauer, Miroslav Procházka, Jan Petr, Šimon 

Heller, Petr Šmilauer, Anna Matoušů, Pavel Duda, Martin Bláha, Jan Másílko, Miloš 

Havelka, Tomáš Veber, Eva Křenková, Andrea Hudáčková, Květoslava Kotrbová, Lukáš 

Martínek, Pavel Vejsada, Pavel Smetana, Miroslav Maršálek, Jakub Vondruška. 

 
Omluveni (bez titulů): 

Pavel Ondr, Kristýna Líbalová, Václav Šnorek, Lukáš Lajbrt, Alois Křišťan, František Štěch, Josef 

Velíšek, Jan Kouřil, Iva Dostálková, Jan Okrouhlík, Martin Günzel, Barbora Poslušná, Veronika 

Veberová. 

 

Nepřítomni (bez titulů): 

----- 

 

Hosté (bez titulů):  

Libor Grubhoffer (rektor JU), Hana Kropáčková (kvestorka JU), Tomáš Polívka (prorektor JU), Hana 

Číţková (prorektorka JU), Ivan Hájek (kancléř JU), Miloslav Šoch (děkan ZF), Valérie Tóthová 

(děkanka ZSF), Tomáš Machula (děkan TF), Vladimír Papoušek (děkan FF). 

 
 

Senát je usnášeníschopný.  

 

 

Zasedání AS JU povede předseda Michal Bauer. 

Zapisovatel:   Pavel Smetana (ZF). 

Ověřovatelé zápisu:  Tomáš Volek (EF), Martin Bláha (FROV). 

Skrutátoři:   Tomáš Veber (TF), Eva Křenková (TF). 

 
Program: 

 

1. Jednání ke Kolektivní smlouvě JU. 

2. Informace z RVŠ. 

3. Studentská komora AS JU. 

4. Různé. 

 

Hlasování o programu, navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

 

pro - 26 , proti - 0 , zdrţel - 0    schváleno 

 

Ad 1) 
Předseda senátu předal slovo Petru Šmilauerovi, který přednesl své připomínky ke sjednané 

kolektivní smlouvě (KS). 

Dále vznesl dotaz – kolik je členů odborů na JU a kolik zaměstnanců celkem – za jak velké 

procento zaměstnanců vlastně KOR vyjednávala? 

 

 

 



Libor Grubhoffer: 

O slovo poţádal rektor JU, který řekl, ţe text podepsané KS je výsledkem neomluvitelné 

nepozornosti a bere vinu na sebe. Na doplnění dodal, ţe jiţ od jeho nástupu jej zaráţel 

„hanebný stav právního servisu a zvláštní stav na Zdravotně sociální fakultě“. 

 

Následně vysvětlil přítomným proces vyjednávání KS se zástupci Koordinační odborové rady 

Jihočeské univerzity (KOR): 

Celý proces byl zahájen jiţ krátce po jeho nástupu do funkce s tím, ţe kolektivní vyjednávání 

nebylo na JU vedeno jiţ od roku 1999 a odbory jej vyzvaly, aby toto vyjednávání obnovil. 

Jednání byl od počátku velmi korektní a rektor byl při nich velmi tvrdý. Jednotlivé body se 

projednávaly stále dokola (a to i o prázdninách), neboť rektor všechny výhody odmítal. 

V okamţiku, kdy by KOR předloţen poţadavek plošného zvýšení mezd – v září 2012 – 

oslovil děkany fakult, zda na toto zvýšení mají finanční prostředky – plošná odpověď byla 

zamítavá. 

K normování pedagogických výkonů – byl zadán právnímu servisu poţadavek připravit do 

60-ti dnů Pracovní řád (do listopadu 2012). Tento však právní servis připravovat ani nezačal. 

Výsledkem bylo, ţe na konci listopadu 2012 bylo nutno toto říct vyjednavačům KOR. Na 

jednání byl přednesen poţadavek na zvýšení odstupného na 4 platy, který byl ochoten – jako 

jediný ústupek vedení, protoţe před tím všechny poţadavky KOR odmítl – odsouhlasit. Po 

rychlé konzultaci s kvestorkou byl tento návrh akceptován. 

Ke klouzavé pracovní době – při jednání šlo pouze o pracovníky rektorátu s tím, ţe i nadále 

bude zachována praxe přítomnosti minimálně 5 hodin a souhlas přímého nadřízeného 

pracovníka. Po udělení slova právnímu servisu tento sdělil, ţe s tímto nesouhlasí – rektor JU 

jej okamţitě odvolal z jednání za neloajalitu a dále to řešil formou okamţitého rozvázání 

pracovního poměru. 

Vědom si jediného ústupku KOR nabyl rektor JU dojmu, ţe ve finančních nárocích nedošlo 

ze strany vedení JU k ústupkům a bylo by vhodné KS podepsat coţ učinil. Právní servis 

rektorovi JU konečnou verzi KS nepředloţil. 

 

Na otázku o počtu odborářů na JU rektor JU odpověděl, ţe to není v jeho pravomoci, tyto 

informace ani nesmí poţadovat a proto je ani nemůţe sdělit. 

 

Dále rektor JU řekl, ţe probíhají jednání s KOR JU, byly zahájeny ihned po novém roce a ţe 

doufá, ţe KOR vědoma si symbiotického vztahu se k jednání vrátí a v dobré vůli se domluví. 

Jiţ nyní bylo obnoveno jednání o Příloze č. 1 KS – posunuta její platnost od 1. 3. 2013 a ústně 

byla dosaţena dohoda o ústupku z výše ceny stravenky ve výši 80,- Kč na cenu 60,- Kč (část 

VII, odst. B, bod 7.3, kolektivní smlouvy) a zrušení lhůty 60 dnů (část IV, odst. A, bod 4.2, 

kolektivní smlouvy). 

 

Na znění Přílohy č. 1 ke kolektivní smlouvě měli eminentní zájem zástupci ZSF. Po diskusi 

s děkany fakult byli tito poţádáni o vyčíslení nákladů na dopad do financování jednotlivých 

fakult – z částek se vychýlila pouze ZSF. Jednotlivé fakulty částky vypočetly ve výši od 16 do 

200 mil. Kč za rok.  

S KOR bylo dohodnuto, ţe jednání bude probíhat ve formátu 6+6 kaţdý týden. 

 

Valérie Tóthová: 

Výše částky není ve výši 200 mil. Kč za ZSF, ale je niţší – cca 90 – 140 mil. Kč podle 

pouţité metodiky. 



Na ZSF jsou jiţ od roku 2002 stanoveny úvazky podle jednotlivých kategorií, není pravda, ţe 

nejsou. Navíc byly průběţně aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla v lednu 2013 – je 

na webu fakulty. Příjem je zejména z výuky – hlavně vzdělávací fakulta. 

Informace z fakulty nejsou úplně správné, informace předkládané rektorovi při jednání nejsou 

úplné a pravdivé. Úvazky jsou konstruovány tak, aby byl prostor na výuku i výzkum. 

 

Libor Grubhoffer: 

Rozpor v zaměření ZSF mezi námi není. Pracovní řád se nyní připravuje a lze očekávat, ţe na 

platformě 6+6 vznikne řada připomínek. 

 

Miloslav Šoch: 

Na ZF nebyl dlouhodobě problém. Jiţ před zhruba rokem byly odbory upozorněny, ţe jejich 

poţadavky jsou nefinancovatelné. Z jejich strany na to nebyl brán zřetel.  

Na schůzce byla rektorovi vyjádřena podpora. 

 

Martin Bláha: 

Kolektivní smlouva tedy platí a nyní se dále jedná jak ji změnit? 

Bude mít AS moţnost se k ní vyjádřit? 

 

Libor Grubhoffer: 

Ano, KS platí s tím, ţe Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě má platnost odloţenou od 1. 3. 

2013. Vedení nové projednané body klidně předloţí a za spolupráci se všemi bude velmi rád. 

 

Michal Bauer: 

Kolektivní smlouva nebyla 13 let aktualizována a jeden z prvních poţadavků na nového 

rektora byl na novou KS. 

Tlak na podpis KS zesílil. Probíhají jednání o odstranění problematických částí. 

Projednání KS není ve Volebním a jednacím řádu AS JU, který ji neschvaluje, můţe se k ní 

vyjádřit. Lze pouze poţádat o informace. 

 

Rudolf Hrubý: 

KS je řádně vyjednána. I malá skupina odborů můţe jednat za většinu zaměstnanců. Na EF JU 

byl zaměstnanci podepsán dodatek pracovních smluv o úpravě rozsahu akademického úvazku 

tak, aby to fakultu nepoškodilo. Rovněţ nabízíme rektorátu právní servis i nad svůj rozsah 

práce. 

 

Jakub Vondruška: 

KS byla odbory předloţena a rektorem podepsána. Kdo byl v týmu, kdo ji z vedení JU četl, 

neţ byla podepsána? 

 

Hana Kropáčková: 

K dispozici byla i mně. Ekonomický dopad jsem připomínkovala, řada bodů se podařila 

odstranit. Na závěr jsem smlouvu jiţ nečetla. 

 

Libor Grubhoffer: 

Nevím, zda bych smlouvu, pokud bych ji dostal připomínkovanou právním servisem, 

podepsal. 

 

 

Tomáš Machula: 



 

Jednání odborů je jako jednání galerky. Vyuţili příleţitosti. Neobviňujme, řešme situaci. 

 

Libor Grubhoffer: 

Asi si to ani zástupci KOR nepřečetli, chovali se celé jednání velmi slušně. Myslím, ţe to je 

dílo jejich právního servisu. 

 

Květoslava Kotrbová: 

Zástupci odborů rektora podle mého podvedli. 

 

Libor Grubhoffer: 

Chyba byla ve špatném právním servisu. 

 

Petr Šmilauer: 

Vedení univerzity tvrdí, ţe výsledný text neodpovídá průběhu jednání – jsou o těchto 

jednáních zápisy? 

 

Libor Grubhoffer: 

Oficiální zápisy nebyly vedeny na ţádné straně. Problematické body byly vţdy projednány a 

kategoricky odmítnuty nebo posunuty k dalšímu projednání  - kromě stravenek a plošného 

zvyšování mezd (k němu je vyjádření děkanů fakult). 

 

Tomáš Machula: 

Vzhledem k tomu, ţe jednání nyní dále pokračují, zanechme těchto diskusí. 

Děkani seznámeni s podobou KS nebyli. Na naší fakultě odbory nejsou, tudíţ nás to ani příliš 

nezajímalo. Informace o průběhu jednání na kolegiích rektora probíhaly. 

 

Lukáš Martínek: 

Nejsem si vědom, ţe na ZSF je plošný názor na situaci tak špatný, jak byl prezentován. 

 

Květoslava Kotrbová: 

Rektor JU má naši podporu. 

 

Rudolf Hrubý: 

Měli jsme na jednání AS JU pozvat i signatáře KOR. 

 

Michal Bauer: 

Návrh pana kolegy Šmilauera na svolání mimořádného zasedání AS JU tento poţadavek 

neobsahoval, kromě toho se domnívám, ţe je vhodné, abychom situaci probrali a řešili 

v rámci AS a vedení JU. 

 

Lukáš Martínek: 

Jsem student 1. ročníku DSP, úvazek ţádný nemám. O odborech na ZSF nemám ţádné 

informace. 

 

Jakub Vondruška: 

Je i špatná vnitřní komunikace. 

 

Libor Grubhoffer: 

Pokud by bylo ze strany právního servisu vedeno vše regulérně, tato situace by nenastala. 



 

Pavel Bürger: 

Nemůţe být KS platná pouze pro ty fakulty, které mají odbory? 

 

Rudolf Hrubý: 

Ne, KS platí pro všechny zaměstnance JU. 

 

Miroslav Maršálek: 

Vedení JU jedná, nevracejme se k tomu, co bylo, smlouva je platná, navrhuji při nejbliţší 

příleţitosti KS vypovědět a jednat o nové. 

 

Jana Šemberová: 

Došlo k pochybení, hledejme řešení. Je nutno vyvodit kroky. Toto vedení vede JU jiţ téměř 

rok, je na svém místě. Podpis byl zjevně ad hoc. Dopad KS je na fakultách. Nyní došlo ke 

zpochybnění. Debata se přestěhovala na ZSF, ale dopad je na sféru personální a 

ekonomickou. Vina na ZSF není. 

 

Michal Bauer: 

Myslím, ţe zde nebylo řečeno, ţe je to vina ZSF. 

 

Rudolf Hrubý: 

Je důleţité podpořit vedení JU v jednání s KOR. 

 

Michal Bauer: 

Navrhuji usnesení: „Akademický senát JU bere na vědomí zprávu rektora JU prof. Libora 

Grubhoffera o přípravě KS. Její současnou podobu nepovaţuje za udrţitelnou a vyjadřuje 

podporu vedení JU k dalšímu jednání s Koordinační odborovou radou Jihočeské univerzity 

v Č. Budějovicích.“ 

 
pro - 23 , proti - 0 , zdrţel - 3    schváleno 

 

 

Ad 2) 
 

Ondřej Doskočil: 

Na RVŠ probíhá jednání o nové podobě zákona o VŠ podstatně lépe neţ za předchozího ministra 

školství. Předloţen katalog témat novely zákona. Je diskutováno na společných zasedáních RVŠ a 

MŠMT. Nyní se stále sbírají podněty. 

Probíhají jednání expertního týmu, MŠMT jedná otevřeně. 

Na konci ledna 2013 bude nový katalog témat. Na 12. 2. 2013 svoláno jednání ke katalogu, potom 

paragrafové znění, následně připomínkové řízení – vnitřní i vnější. Předloţení finální podoby 

plánováno na konec března 2013. 

Diskutuje se formulace profilace VŠ, nově bude nejspíš zaveden profesní akademický vědecký profil. 

Místo akreditační komise bude nezávislá agentura, respektující standardy MŠMT – od roku 2015. 

Akreditace bude na instituci a oblast vzdělávání. Rozhodující budou výkony, ne počty docentů a 

profesorů. Podoba habilitačního řízení bude zachována, nově lze povolat nehabilitovaného profesora. 

Habilitační práva budou vázána- ještě se jedná o přesné podobě. Struktura orgánů VŠ zůstává, mírně 

se posiluje správní rada – má mít právo veta pro rozpočet, toto by mohlo být přehlasovatelné 

akademickým senátem. 

Financování otevřené, od roku 2016 kontraktové na 3 roky. 

Uznávání vzdělání. 

Informace ve zpravodaji alma mater.  



Novela o rozpočtových pravidlech – účty veřejných VŠ budou vedeny jen u ČNB. Předsednictvo RVŠ 

ţádá ministra o osobní součinnost a jednání s ministrem financí na toto téma a o vynětí veřejných VŠ 

z reţimu státní pokladny. 

 

Hana Kropáčková: 

Nemusíme rušit účty u komerčních bank, ale musíme zřídit účet u ČNB. JU bude zřizovat jen jeden 

účet a finanční prostředky bude přesouvat na současné účty, které zachová (nejsou na nich poplatky). 

Problém je u identifikace částek – ministerstvo to řeší. Řeší se i fungování účtů jednotlivých 

operačních programů. 

Bude prostřednictvím předsednictva RVŠ apelováno na ministra školství, aby byly veřejné VŠ vyňaty 

z reţimu státní pokladny. 

 

Ondřej Doskočil: 

Vítám všechny připomínky a pomoc. 

 

Ad 3) 
Jakub Vondruška: 

Obdrţeli jsme rezignaci od Šimona Hellera a ústní informaci od Martina Günzela, ţe se rovněţ chystá 

rezignovat. Ţádám zájemce, aby přišli s návrhy do příštího zasedání. 

 

Michal Bauer: 

Kdy bude probíhat obměna Vědecké rady JU? 

 

Tomáš Polívka: 

Zasedání bude 21. 3. 2013. Uvítal by, pokud by AS do té doby schválil nové členy vědecké 

rady. 

 

Ad 4) 
nebyly ţádné podněty ani připomínky. 

 

 

Zasedání akademického senátu ukončil předseda Michal Bauer v 16.30 hodin. 

 

 

 
Termín dalšího zasedání AS JU nebyl stanoven. 

 
 

 

V Č. Budějovicích, 26. 2. 2013 

 

 

Zápis vyhotovil: Pavel Smetana (ZF) 

 

 

Zápis ověřil:  Tomáš Volek (EF), Martin Bláha (FROV) 

 


