
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ 

UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DNE 27.6.2006. 
 

Přítomni (bez titulů):  Alois Křišťan, Pavel Scholz, Jaromír Beneš, Pavel Blažka, Pavel 

Hrouzek, Zdeněk Bezecný, Pavel Král, Jakub Martínek, Petr 

Havelka, Hana Štěpánová, Jan Hamerník, Martin Klapetek, 

Kateřina Janoušková, Tomáš Veber, Ondřej Doskočil, Jan 

Vitoň, Renata Klufová, Martin Pech, David Kaftan, Aleš 

Holoubek, Tomáš Randák 

Hosté (bez titulů): Václav Bůžek, Zdeněk Brandl, Hana Kropáčková, Magdalena 

Hrabánková 

Omluveni (bez titulů):  Iva Dostálková, Lucie Kozlová, Radek Lučan, Alena Jaklová, 

Marcela Oubrechtová, Gabriel Švejda, Lucie Pohanová, Michal 

Kaplánek, Ladislav Rolínek, Daniel Valenta, Ivana Zaťková, 

Martin Hulák 

 

zapisovatel: Pavel Hrouzek (BF), ověřovatelé zápisu: Pavel Blažka (BF) a Pavel Scholz 

(ZSF), skrutátoroři: Karel Suchý (ZF), Kateřina Janoušková (TF). 

 

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

studenti: pro – 6, proti – 0, zdržel se- 1   

učitelé: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Program: 
1. Návrh mzdového předpisu 

2.  Zřízení ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 

3. Informace z RVŠ 

4.  Studentská komora 

7.  Různé 

 

Hlasování o navrženém programu: 

studenti: pro – 7, proti – 0, zdržel - 0  

učitelé: pro – 14, proti – 0, zdržel – 0 
 

Ad1) Návrh mzdového předpisu: 

Rektor JU předložil návrh změny Mzdového předpisu JU. Změny se týkají přílohy č. 2 - Stupnice 

mzdových tarifů podle mzdových tříd a mzdových stupňů. Stupnice mzdových tarifů v návrhu 

obsahuje zvýšení tarifů vycházející z obdobných principů jako v předchozích letech. Průměrný nárůst 

tarifů je navrhován v celkové výši 8 %. Návrh diferenciace zvýšení tarifů v 9., 10. a 11. třídě má 
motivační důvody pro zlepšování kvalifikační struktury akademických a vědeckých pracovníků JU. 

Návrh zvýšení tarifů ve 12. a 13. třídě je veden snahou zdůraznit význam akademických pracovníků 

zařazených do těchto kategorií (docenti, profesoři) pro úspěšné akreditace studijních programů JU. 

Předkládaná úprava je navrhována k realizaci od 1.9.2006. K předloženému návrhu neměl nikdo 

z přítomných senátorů vážnější připomínky. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

AS JU schvaluje návrh změny Mzdového předpisu v předložené podobě. 

Studentská komora:  pro – 7, proti – 0, zdržel se- 0   

Učitelská komora:   pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0 

 
Ad2) Zřízení ekonomické fakulty 

Rektor JU společně s Prof. Ing. Magdalenou Hrabánkovou (děkankou ZF) představili senátu návrh na 

zřízení ekonomické fakulty Jihočeské univerzity. Vznik této součásti je zakotven v dlouhodobém 



záměru JU a je nezbytný pro optimalizaci struktury univerzity a pro rozvoj regionu. Nově vznikající 

fakulta by měla zajišťovat 9 studijních oborů všech stupňů studia a skládala by se z 80 pracovníků (5 

profesorů, 18 docentů a 57 odborných asistentů) a v budoucnu by se na ní mělo vzdělávat 1000-1200 

studentů. I přes některé „dětské problémy“ (např. slabší kvalifikační struktura) všichni předpokládají 

vznik moderní ekonomické fakulty. EF bude do budoucna zajišťovat obory důležité např. pro 

využívání strukturálních fondů EU a mohla by se podílet na programu celoživotního vzdělávání. 

Protože na všech legislativních úrovních byl návrh na zřízení Ekonomické fakulty posouzen 

s kladným výsledkem, lze předpokládat její zřízení k 1. 1. 2007.  

Připomínky: Senátor Blažka se ohradil vůči pozdnímu dodání anotace EF senátu (nebyla dodržena 3 

týdenní lhůta, na které se senát shodl pro interní předpisy). Senátoři a pan rektor se shodli, že u takto 

důležitých dokumentů by měla být 3-týdenní lhůta dodržena i když se nejedná o interní předpis. Dále 

pak prof.Blažka upozornil na nedostatečnou presentaci zaměstnanců JU na internetu obecně, zejména 

pak u zaměstnanců nově vznikající EF není možné dohledat jejich životopisy a odborné aktivity. 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 

AS JU podle § 9 odst. 1 pís. a) zák. 111/1998 Sb. na základě souhlasného stanoviska Akreditační 

komise zřizuje na návrh rektora Ekonomickou fakultu JU podle předloženého materiálu. 

 

Studentská komora:  pro – 7, proti – 0, zdržel se- 0   

Učitelská komora:   pro – 15, proti – 0, zdržel se– 0 

 

Ad3) Informace z rady VŠ 

Senátor Bezecný informoval o dění v radě VŠ, kde probíhala zejména diskuse kolem FRVŠ 

(bez podrobností). Avšak vzhledem k současné povolební situaci k žádným konkrétním 

závěrům v radě nedošlo. 

 

Ad4) Studentská komora: 

Senátor Scholz doporučil odložení volby náhradnice do rady VŠ Heleny Sobotkové (kvůli její 

nepřítomnosti) na příští zasedání s čímž všichni senátoři souhlasili. V úvodu zasedání 

informoval předseda AS JU o aktuálním složení Studentské komory AS JU. Pavel Scholz, 

Aleš Novotný, Martin Pech a Jan Hamerník ukončili studium. Aleš Novotný nepodal žádost o 

přechod na post náhradníka. Ostatní tj. P. Scholz, M. Pech a J. Hamerník podali písemně k 

předsedovi AS JU žádost o přechod na post náhradníka člena AS JU, všichni tito studenti byli 

přijati k navazujícím studiím na svých součástech (ZSF, ZF, PF) byli zapsáni, a tudíž obdrželi 

od předsedy AS JU povolávací list a stali se opět řádnými členy. Studentská komora AS JU 

má v současné době 13 členů, předseda povolá náhradníka po skončení přijímacích řízení a 

zápisů na ZSF; zvolení náhradníci totiž ukončili studijní programy a hodlají pokračovat 

v navazujících. 

 

Ad5) Různé: Předběžné informace o volbě rektora. Předseda senátu informoval o 

připravovaných volbách kandidáta na rektora v příštím akademickém roce a nastínil přibližný 

harmonogram: 

 

- 24.10.2006 – schválení harmonogramu, zřízení komise, vyhlášení voleb 

- do 2.1. -  návrhy kandidátů na rektora JU 

- 8.11 - zveřejnění seznamu kandidátů, kteří kandidaturu přijali 

- 15.11 – námitky ke zveřejněným kandidátům 

- 21.11 – schůze akademické obce, představení kandidátů 

- 28.11.2006 zasedání senátu a volba rektora 

 

 

Příští zasedání senátu bylo předběžně stanoveno na 24.10.2006 

 

         Zapsal: P.Hrouzek  


	Program:

