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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU  

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

DNE 20. 6. 2007  
 

 

Přítomni (bez titulů):  

BF: Dostálková, Koutecký, Riegert, Poláková, Kasalický 

EF: Vojtko, Friebel, Šmejkal, Lískovec, Alina 

FF: Smíšek, Ryantová, Bauer, Gilarová 

PF: Jandová, Švejda, Suda, Böhmová 

TF: Mackerle, Štěch, Křišťan, Brichcínová, Boštík 

ZSF: Doskočil, Brabcová, Scholz, Drymlová 

ZF: Ondr, Kukačka, Hradecká, Koukol, Demelová 

Mimofakultní: Kaftan, Velíšek, Čížková 

 

Hosté (bez titulů): Bůžek, Brandl, Kropáčková, Matajsová, Špírková a Bezecný 
 

Jednání zahájil předseda hlavní volební komise pro volby do AS JU Z. Bezecný 

 

Na začátku jednání bylo přítomno 21 akademických pracovníků a 10 studentů. Senát je usnášení 

schopný. V průběhu jednání se dostavili další tři senátoři z řad studentů a dva akademičtí pracovníci. 

 

Zapisovatel: Vojtěch Kasalický (BF), ověřovatelé zápisu: David Kaftan (ÚFB) a Lenka Čížková 

(ÚFB), skrutátoři: Adam Mackerle (TF), Veronika Drymlová (ZSF). 

 

Hlasování o navrženém zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

studenti: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0  

akademičtí pracovníci: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Program: 

1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU. 

2.  Předání osvědčení o zvolení členem/členkou AS JU. 

3. Volba předsedy AS JU. 

4. Volba místopředsedů AS JU. 

5.  Návrh Mzdového předpisu JU. 

6.  Různé. 

 

Hlasování o programu: 

studenti: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0  

akademičtí pracovníci: pro – 21, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Ad1. Informace o průběhu a výsledcích voleb do AS JU. 
Předseda volební komise přednesl zprávu o bezproblémovém průběhu voleb. Žádné námitky vůči 

jejich konání a regulérnosti nebyly podány, tudíž výsledky jsou platné. Dále informoval, že se voleb 

zúčastnilo 1.280 voličů z 10.232 možných, tj. 12 % všech členů akademické obce. Letos bylo zvoleno 

24 akademických pracovníků a 16 studentů do AS JU.  

 

Ad2. Předání osvědčení o zvolení členem/členkou AS JU 
Předseda volební komise osobně předal osvědčení o zvolení všem senátorům. 

 

Ad3. Volba předsedy AS JU 
Na předsedu AS JU byl navržen pouze jeden kandidát Alois Křišťan (TF), s návrhem 

vystoupil Ondřej Doskočil (ZSF). Kandidát přijal návrh a přednesl krátký proslov 

k senátorům. Zdůraznil celouniverzitní působnost senátu a jeho omezení v rámci zákona. Jako 
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předsedající senátu chce dbát zejména na dostupnost informací a možnost projevu. Na 

kandidáta nebyly vzneseny žádné dotazy. Hlasování proběhlo tajně. 

(Přítomno 23 akademických pracovníků a 13 studentů.) 
 

Hlasování o předsedovi AS JU: 

pro – 31, proti – 0, zdržel se – 4, 1 hlas byl neplatný  

Předsedou AS JU byl zvolen Alois Křišťan. 

 

Ad4. Volba místopředsedů AS JU 
Na post místopředsedy AS JU za akademické pracovníky byli navrženi 3 kandidáti. Jako první byl 

navržen Gabriel Švejda (PF), který však kandidaturu nepřijal s tím, že přenechá místo mladším. 

Naopak sám navrhl na místopředsedu Antonína Šmejkala (EF). Ten kandidaturu již přijal. Jako druhý 

kandidát byl navržen Ondřej Doskočil (ZSF). Oba kandidáti přednesli krátkou řeč. Hlasování proběhlo 

tajně ve dvou kolech, protože v prvním kole nebyla dosažená nadpoloviční většina. V druhém kole 

stačila ke zvolení kandidáta již jen většina prostá. 

(Přítomno 23 akademických pracovníků a 13 studentů.) 
 

Hlasování o místopředsedovi AS JU za akademické pracovníky: 

1.kolo: pro Šmejkala – 19, pro Doskočila – 16, zdržel se – 1 

2.kolo: pro Šmejkala – 20, pro Doskočila – 15, zdržel se – 1 

Místopředsedou AS JU za akademické pracovníky byl zvolen Antonín Šmejkal. 

 

Na post místopředsedy AS JU za studenty byli navrženi 2 kandidáti. Pavla Scholze (ZSF) navrhla 

Veronika Drymlová (ZSF), Simonu Polákovou navrhl Petr Koutecký (oba BF). Oba senátoři 

kandidaturu přijali a krátce pověděli, co by chtěli přinést senátu svou činností ve funkci. Pavel Scholz, 

bývalý místopředseda, zodpověděl ještě další dotazy týkající se jeho zkušeností ve funkci. Hlasování 

proběhlo tajně ve dvou kolech, protože v prvním kole nebyla dosažená nadpoloviční většina. 

V druhém kole stačila ke zvolení kandidáta již jen většina prostá. 

(Přítomno 23 akademických pracovníků a 13 studentů.) 
 

Hlasování o místopředsedovi AS JU za studenty: 

1.kolo: pro Scholze – 14, pro Polákovou – 20, zdrželi se – 2 

2.kolo: pro Scholze – 14, pro Polákovou – 22, zdrželi se – 0 

Místopředsedkyní AS JU za studenty byla zvolena Simona Poláková. 

 

 

Ad.5 Návrh Mzdového předpisu JU 
Před projednáváním přišli rektor JU, kvestorka, JUDr. Matajsová, Mgr. Špírková a prorektor Brandl. 

Všichni vydrželi až do konce jednání. 

 
Úvodní slovo přednesl rektor JU. Zdůraznil, že se jedná o každoroční změny ve Mzdovém předpise 

JU, které se schvalují před létem. Letos se zvýšení týká především profesorů, docentů a čerstvých 
vědeckých asistentů s titulem Ph.D. Cílem je motivovat mladé doktory k působení na univerzitě. 

Předkládaný materiál byl schválen kolegiem rektora. Nový Mzdový předpis JU bylo nutné vypracovat 

kvůli změně zákona. 

Připomínky. Senátor Doskočil vznesl otázku na zařazení „lektora“ (učitele) do stejné platové třídy 

jako „asistenta“, který má navíc povinnost vědecky bádat (str.9). Rektor vysvětlil, že se jedná 

především o lektory jazyků (i zahraniční), jejichž práce je tvůrčí ve smyslu vytváření originálních 

studijních materiálů, přípravě cvičení apod. V případě jejich umístění do nižší platové třídy by byli ve 

stejné skupině jako zaměstnanci se středoškolským vzděláním. Švejda pak vznesl dotaz ohledně 

možnosti sociálního připojištění. Rektor s kvestorkou mu odpověděli, že se jedná spíše o záležitost 

malých (fakultních) senátů, ale že je možné o tom v rámci JU ještě diskutovat. Dále měli dotazy 

senátoři z EF. Snížení růstu asistentských platů po 5ti letech může diskriminovat zaměstnance na 

mateřské dovolené. Rektor s kvestorkou odpověděli, že důvodem je motivace především čerstvých 

Ph.D. Proč jsou IT pracující zařazeni do vyšších platových tříd? Zde bylo odpovězeno, že náročnost 

práce určuje zaměstnavatel. Poslední otázka byla ohledně Manažerských platů (dnes dva lidé na JU). 
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Hlasování o Mzdovém předpisu JU: 

studenti:  pro – 12, proti – 0, zdržel se - 1   

akademičtí pracovníci:  pro – 22, proti – 0, zdržel se – 1 

AS JU schvaluje návrh Mzdového přepisu JU. 

 

Ad6. Různé 
 

1. Návrh FRIM 

Úvodní slovo k návrhu přednesla kvestorka JU. Jedná se o „fond rozvoje investičního majetku“, který 

umožňuje univerzitám spořit, resp. vyčlenit peníze na větší projekty. Tento rozpočet se řídí 

dlouhodobým výhledem JU na roky 2005-07. Novinkou je, že MŠMT prodloužilo projekty FRIM až 

do 2009-10. V rámci JU největší aktivitou podpořenou FRIMem je výstavba Filozofické fakulty, 

Rektorátu a Knihovny JU ve Čtyřech Dvorech, a to buď na přímou realizaci staveb nebo do rezervy 

pro příští rok. Druhým velkým projektem je stavba areálu budoucí Přírodovědecké fakulty, která 

navazuje na současnou BF. 

Připomínky. Drymlová požadovala vysvětlení zkratek v předloženém dokumentu. Kasalický chtěl 
upřesnit využití peněz na projekt budoucí Přírodovědecké fakulty. Protože většina senátorů není 

seznámena s oběma projekty, požádal Doskočil rektora a kvestorku o prezentaci rozvoje areálu JU ve 

Čtyřech Dvorech. Tento návrh rektor vstřícně přijal a přislíbil představit plány na dalším zasedání AS 

JU. Senátoři z EF poté vznesli dotaz ohledně příspěvku do FRIMu. Jejich příspěvek totiž navyšuje 

budova EF v Táboře, která má v současnosti minimální využití. Rektor a kvestorka odpověděli, že se 

v současné době vedou jednání o jejím pronájmu či prodeji. Kvestorka dále uvedla, že současné 

odvody do FRIMu se zřejmě obmění. Intenzivně se na tom pracuje. 

 

Hlasování o návrhu FRIMu: 

studenti: pro – 13, proti – 0, zdržel se- 0   

akademičtí pracovníci:  pro – 20, proti – 0, zdržel se – 3 

Návrh byl přijat. 

 

2. Návrh změn v novém studijním a zkušebním řádu JU podle MŠMT 

Prorektor Brandl pronesl úvodní slovo k návrhu. Nový Studijní a zkušební řád JU byl schválen 

minulým senátem, toto jsou jen korektury dle úředního jazyka MŠMT. Jedná se pouze o úpravy 

formulační a legislativní. Přestože byl návrh předložen senátu až nyní, prorektor navrhuje schválit 

upravenou podobu, aby mohl dokument platit od začátku nového semestru. Předseda AS JU podotkl, 

že se formální připomínky nemusí projednávat, jen souhlasit se změnami. K tématu se vyjádřili 

senátoři Doskočil, Koutecký a Švejda, kterým se nelíbila hlasování bez prostudování materiálu. 

Navrhli korespondenční hlasování, neboť se jedná jen o vyjádření ke změnám. Předseda AS JU se 

zavázal rozeslat materiály ke návrhu (opravené verzi). Termín hlasování byl stanoven do poloviny 

července. 

 

O vyjádření ke změnám ve Studijním a zkušebním řádu dle MŠMT se bude hlasovat 

ELEKTRONICKY. 

 

3. Návrh na zřízení Komise pro CIT 

Senátor Scholz podal návrh na zřízení Komise pro CIT. Spolu s ním je dalším členem Dostálková, ale 

mohou se přidat i další senátoři. Práce Komise má navázat na její činnost v posledním volebním 

období a dokončit audit CITu. Dostálková slíbila, že pošle senátorům hlavní stížnosti. Problematikou 

se dále budou zabývat senátoři Dostálková a Scholz, pro prostudování materiálů se mohou přidat další 

(zájemci se ozvou sen. Dostálkové). Formálně může být Komise ustanovena na dalším zasedání AS 

JU. Rektor také podpořil vznik této Komise. 

 

Předseda AS JU naplánoval předběžně další zasedání senátu na začátek října úterý 16 hodin. 

 

 

 

         Zapsal: V. Kasalický 


	Program:

