
Zápis ze schůze akademického senátu JU ze  dne 27. 5. 2003 
 

 
Přítomní z řad zvolených zástupců (bez titulů): Bezecný, Blažka, Doskočil, Duda, 
Ehrlichová, Hauer, Havlíček, Holátová, Jílek, Jukl, Kaštovský, Kozlová, Král, Krejčí, 
Křišťan, Papež, Podlaha, Rubeš, Sak, Svoboda, Švejda.  
Nepřítomni (bez titulů): Filistein, Hrubý, Kaplánek, Koutecký, Liška, Papoušek, Pavlík, 
Volný, Zrzavý. 

Hosté: rektor JU prof. Střeleček, kvestorka JU Ing. Kropáčková 

Zvolení skrutátoři (bez titulů): Duda, Kaštovský 

 
Předseda AS JU Křišťan zahájil schůzi senátu JU. Informoval senát JU o tom, že úplný 
seznam senátorů bude vyvěšen na internetových stránkách JU.  
 

Navržený program schůze senátu: 
1. Návrh na úpravu mzdového předpisu JU 

2. Aktualizace dlouhodobého záměru JU 

3. Různé 

 
Výsledky hlasování: 

Komora učitelů: pro – 9 hlasů, proti – 1 hlas, zdrželi se – 3 hlasy 

Komora studentů: pro – 6 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 2 hlasy 

 
Návrh programu byl schválen 

 

1. Návrh na úpravu mzdového předpisu JU:  
Paní kvestorka seznámila senát JU s navrhovanými změnami mzdového předpisu JU.  
V následné diskusi prof. Blažka navrhl, aby se senát v budoucnu zabýval strukturou 

mzdového předpisu jako celku. Rektor JU prof. Střeleček (předkladatel návrhu) vyzval senát 
ke spolupráci na budoucích možných úpravách mzdového předpisu.  
 
Výsledky hlasování:  

Komora učitelů: pro – 12 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 1 hlas 

Komora studentů: pro – 7 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 1 hlas 

 
Návrh na úpravu mzdového předpisu JU byl schválen. 
 

2. Aktualizace dlouhodobého záměru JU 

 

V diskusi o návrhu vyzval předseda AS JU Dr. Křišťan a rektor JU prof. Střeleček senátory a 
fakulty k aktivnímu zapojení při vytváření dlouhodobého záměru JU v příštích letech. Rektor 
JU prof. Střeleček požádal zejména fakulty JU, aby věnovaly dlouhodobé strategii JU větší 
pozornost. 
Kvůli množství připomínek k obsahu navržené aktualizace dlouhodobého záměru JU podal 

předseda AS JU návrh, aby byly do týdne poslány na adresu rektorátu podněty senátorů pro 
přepracování aktualizace dlouhodobého záměru JU. Do konce června pak přepracovaný návrh 
předloží rektor JU v elektronické podobě senátorům, kteří o něm budou elektronickou formou 
hlasovat. 

 

 



Výsledky hlasování: 

Komora učitelů: pro – 12 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 1 hlas 

Komora studentů: pro – 7 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželi se – 1 hlas 

 

Návrh byl schválen. 
  

3. Různé 

 

Předseda ASJU informoval senátory o rezignaci zástupce v RVŠ z řad studentů. Jeho možní 
nástupci byli nebo budou v dohledné době osloveni. 
 

Senátoři mají posílat své podněty k přepracování aktualizace dlouhodobého záměru JU (viz 
bod 2) do 3. června 2003 na e-mailovou adresu prorektora JU prof. Řehouta.  
 

Rektor JU prof. Střeleček sdělil senátorům, že při přepracovávání aktualizace dlouhodobého 
záměru JU bude reagováno jen na vznesené připomínky.  
 
Datum příštího zasedání senátu nebylo stanoveno.  
 

 

Zapsal: Svoboda 
Za správnost: Kozlová, Švejda 
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