
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 27. 6. 2017 

 

Přítomni (bez titulů): Simona Berková, Monika Březinová, František Dolák, Martin Dvořák, 

Petr Dvořák, Radek Gebauer, David Gela, Veronika Hadačová, Eliška Havlová, Josef Hrdlička, 

Matyáš Hric, Marie Hronková, Andrea Hudáčková, Ondřej Chvojka, Pavel Kilbergr Martin 

Klapetek, Radim Kuneš, Tomáš Minařík, Jan Neugebauer, Pavel Ondr, Kamil Pícha, Alena 

Polanová, Tomáš Randák, David Skalický, Pavel Soukup, Petr Šmilauer, Tomáš Veber, Miluše 

Vítečková, Tomáš Volek, Pavel Votava, Luboš Zábranský, Eliška Zusková, Iva Žlábková 

Omluveni (bez titulů): Anna Burianová, Tomáš Buřič, Tomáš Hauer, Rudolf Hrubý, Roman 

Míčka, Vít Profant 

Nepřítomni (bez titulů): Jan Vaclík 

Hosté (bez titulů): Tomáš Machula, Bohumil Jiroušek  

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný.  

 

Hlasování o skrutátorech, zapisovateli a ověřovatelích zápisu:  

Zapisovatel: Eliška Zusková 

Ověřovatelé zápisu: Monika Březinová, Petr Šmilauer 

Skrutátoři: Kateřina Hadačová, Matyáš Hric  

Výsledek hlasování: pro - 29 proti - 0  zdržel se - 2 

 
Program:  
1. Organizační záležitosti AS JU.  
2. Návrh složení Legislativní komise.  
3. Návrh složení Ekonomické komise.  
4. Návrh Volebního řádu AS JU.  
5. Návrh Jednacího řádu AS JU.  
6. Návrh Jednacího řádu Etické komise JU. 
7. Návrh Pravidel systému zajišťování kvality JU.  
8. Návrh Mzdového předpisu JU. 
9. Návrh vnitřních předpisů FF JU.  
10. Návrh vnitřních předpisů ZF JU.  
11. Studentská komora AS JU.  
12. Informace z Rady vysokých škol.  
13. Různé. 
 
Pozměňovací návrhy k programu jednání: 

Navržena změna pořadí projednávání jednotlivých bodů programu – bod 9 a 10 (Návrhy 

vnitřních předpisů FF JU a ZF JU) posunuty před bod 8 (Návrh Mzdového předpisu JU). 

Výsledek hlasování: pro - 29 proti - 0  zdržel se - 2 

  

1) Organizační záležitosti AS JU  

Byla dodatečně předána osvědčení o zvolení členem/členkou AS JU senátorům, kteří si je 

nepřevzali na předchozí schůzi. 



Projednána organizace pořizování zápisu ze schůze. V pořizování zápisů ze zasedání se budou 

střídat senátoři z jednotlivých fakult dle abecedního pořadí fakult uvedených ve Statutu JU.  

Ověřovatelé zápisu budou vybráni senátoři ze dvou dalších fakult následujících dle abecedního 

pořadí za fakultou, která pořizuje zápis. 

Předsedkyně navrhuje zvážit zaznamenávání příchodů a odchodů senátorů v průběhu jednání 

do zápisu. Senátoři se shodli na tom, že příchody a odchody nebudou zaznamenávány. 

Byly projednávány termíny zasedání pro ak. rok 2017/2018 – rektor navrhuje ponechat 

stabilně 1. nebo 2. úterý v měsíci. Senátoři souhlasili s 2. úterým v měsíci a s možností změny 

termínu podle dané situace. 

 

2) Návrh složení Legislativní komise.  

Ekonomické fakulta Kamil Pícha 

Fakulta rybářství a ochrany vod David Gela 

Filozofická fakulta Ondřej Chvojka 

Pedagogická fakulta Miluše Vítečková 

Přírodovědecká fakulta Tomáš Hauer 

Teologická fakulta Pavel Kilbergr, Roman Míčka 

Zdravotně sociální fakulta František Dolák 

Zemědělská fakulta Luboš Zábranský 

 

Senátor Pícha navrhuje nehlasovat o navržených členech Legislativní komise – není třeba 

schvalovat členy komise hlasováním. Rektor doplňuje, že pokud bude senát trvat na hlasování, 

musí, vzhledem k personálnímu složení komise, probíhat tajně. Senátoři souhlasí se složením 

Legislativní komise bez hlasování. 

 

3) Návrh složení Ekonomické komise.  

Ekonomické fakulta Tomáš Volek, Kamil Pícha 

Fakulta rybářství a ochrany vod Tomáš Randák 

Filozofická fakulta Josef Hrdlička 

Pedagogická fakulta Petr Dvořák 

Přírodovědecká fakulta Petr Šmilauer 

Teologická fakulta Tomáš Veber 

Zdravotně sociální fakulta Alena Polanová 

Zemědělská fakulta Monika Březinová 
 

Senátoři souhlasí se složením Ekonomické komise bez hlasování. 

 

4) Návrh Volebního řádu AS JU.  

Představení návrhu Volebního řádu rektorem JU, který uvádí, že zapracoval 3 ze 4 

pozměňovacích návrhů, ale stále preferuje ponechat v navrhované verzi rozdělení senátu na 

kurii studentů (2 členové za každou fakultu) a kurii akademických pracovníků (3 členové za 

fakultu). 

 



Hlasování o pozměňovacích návrzích k Volebnímu řádu AS JU: 

 

Projednáván pozměňovací návrh senátora Volka, který navrhuje, aby Volební řád AS JU byl 

přijat ve stejné podobě, v jaké ho AS JU 7. 3. 2017 na svém řádném zasedání schválil a byl 

vrácen MŠMT senátu z důvodu procesní chyby (ne věcné). Navrhuje tedy zachovat systém bez 

kurií a z návrhu Volebního rádu AS JU  odstranit veškeré reference ke kuriím, dle 

pozměňovacího návrhu doc. Šmilauera  viz příloha (zápis ze zasedání AS JU 7. března 2017, 

dostupný na: 

http://www.jcu.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/senate/zapisy/2017/ 

zapis_07032017.pdf/view),  strana č. 5. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu senátora Volka: 

Výsledek hlasování: pro - 21 proti - 10  zdržel se - 1 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh senátorky Žlábkové, která navrhuje v článku 4, 

odst. 2 nahradit větu: „Počet volebních míst odpovídá počtu fakult, na nichž probíhají volby.“ 

větou: „Na každé z fakult, na které probíhají volby, může být hlasováno na více volebních 

místech, přičemž je zaručena nemožnost opakovaného hlasování.“ 

Odůvodnění: Na fakultách s více budovami je omezen přístup k hlasování studentům 

i akademickým pracovníkům, kteří jsou v době hlasování vázáni studijními a pracovními 

povinnostmi v jiné budově, než hlasování probíhá. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu senátorky Žlábkové: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Hlasování o návrhu Volebního řádu AS JU jako celku včetně přijatých pozměňovacích 

návrhů: 

Výsledek hlasování: pro - 31 proti - 0 zdržel se - 1  

Návrh Volebního řádu AS JU včetně přijatých pozměňovacích návrhů byl přijat. 

 

5) Návrh Jednacího řádu AS JU.  

Představení Jednacího řádu AS JU senátorkou Žlábkovou. 

Komentář prorektora Baumana. 

K Jednacímu řádu AS JU bylo podáno deset pozměňovacích návrhů: čtyři návrhy senátora 

Píchy a šest návrhů senátora Hauera. 

 

Pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh k článku 3, odstavci 2: 

Senátor Pícha od svého návrhu odstoupil a souhlasí s formulací pozměňovacího návrhu 

předloženého senátorem Hauerem. 



Senátor Hauer navrhuje v článku 3, odst. 2 nahradit větu "V každé z těchto komisí je 

každá  z fakult JU zastoupena jedním členem." větou „Každá fakulta má právo být zastoupena 

alespoň jedním členem komise.“  

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 3, odstavci 2: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti - 0 zdržel se -1 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Pozměňovací návrh k článku 3, odstavci 3: 

Senátor Pícha od svého návrhu odstoupil a souhlasí s formulací níže předloženého 

pozměňovacího návrhu. 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh senátora Hauera, který navrhuje článek 3, 

odstavec 3 – celý odstavec nahradit textem: „Jména zástupců do Ekonomické a Legislativní 

komise sdělí senátoři jednotlivých fakult předsedovi senátu v určeném termínu.“ 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 3, odstavci 3: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti - 0 zdržel se - 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Pozměňovací návrh k článku 4, odstavci 5 - nahradit lhůtu 7 dní lhůtou 14 dní. 

Souhlasné vyjádření rektora se změnou lhůty. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 4, odstavci 5: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti - 0 zdržel se - 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Pozměňovací návrh k článku 5, odstavci 4 - na konec druhé věty odstavce doplnit text 

„prorektorovi a kvestorovi“. 

Zdůvodnění: rektor nemusí být jednání vždy přítomen. Návrh je veden snahou o procesní 

zjednodušení. 

Souhlasné vyjádření rektora s pozměňovacím návrhem k článku 5, odstavci 4. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 5, odstavci 4: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Pozměňovací návrh k článku 6, odstavci 6 - stávající znění „Předsedající může navrhnout 

ukončení rozpravy,…“ nahradit zněním „Předsedající může ukončit rozpravu,…“ 

Zdůvodnění: Návrh je veden snahou o zjednodušení řízení jednání. Předsedající zasedání řídí, 

tedy by měl mít konečné slovo. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 6, odstavci 6: 

Výsledek hlasování: pro – 32 proti - 0 zdržel se - 1 

Pozměňovací návrh byl přijat. 



 

Pozměňovací návrh senátora Hauera, který navrhuje bez náhrady zcela vypustit Článek 13. 

Zdůvodnění: Mělo by být na osobní zodpovědnosti těch, kteří se nechali zvolit, aby se 

práci  v senátu opravdu věnovali. Za kontrolu práce svých zástupců by měli být v první řadě 

zodpovědní jejich voliči a tito by také měli v případě potřeby na pasivního senátora vyvinout 

tlak. Veřejné pranýřovaní voleného zástupce považuji za nedůstojné senátu jako celku, 

nehledě na to, že zveřejnění výzvy k odstoupení by se mohlo dostat do konfliktu s legislativou 

týkající se ochrany osobnosti. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 13: 

Výsledek hlasování: pro - 31 proti - 0 zdržel se - 1 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Pozměňovací návrh k článku 4, odstavci 10 senátora Hauera - doplnit o následující větu: 

"Pozměňovací návrhy k předkládaným dokumentům lze v takovém případě podávat 

i  v průběhu mimořádného zasedání senátu." 

Odůvodnění: V takovém případě nemusí být možné dodržet podmínku předkládání 

pozměňovacích návrhů u vyjmenovaných dokumentů 7 dní předem. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 4, odstavci 10: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti - 0 zdržel se - 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh k článku 9 odst. 5 senátora Píchy  - ve formulaci 

"tato lhůta může být zkrácena, pokud se na zkrácení lhůty senát předem usnese." nahrazeno 

slovo "předem" spojením „na svém předchozím zasedání“  

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 9, odstavci 5: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti - 0 zdržel se - 1  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Hlasování o návrhu Jednacího řádu AS JU jako celku včetně přijatých pozměňovacích návrhů: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Návrh Jednacího řádu AS JU včetně přijatých pozměňovacích návrhů byl přijat. 

 

6) Návrh Jednacího řádu Etické komise JU.  

Představení Jednacího řádu Etické komise JU rektorem JU. 

K Jednacímu řádu Etické komise JU nebyly zaslány žádné pozměňovací návrhy. 

 

Hlasování o návrhu Jednacího řádu Etické komise JU: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Návrh Jednacího řádu Etické komise JU byl přijat. 

 

 



7) Návrh Pravidel systému zajišťování kvality JU.  

Představení návrhu Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prorektorem Jirouškem. 

K Pravidlům systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích byly podány dva pozměňovací návrhy senátora Šmilauera, 

které byly dne 23. 6. senátorem odvolány. 

 

Hlasování o návrhu Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: 

Výsledek hlasování: pro - 28 proti - 0 zdržel se - 5  

Návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích byl přijat. 

 

8) Návrh vnitřních předpisů FF JU.  

Představení vnitřních předpisů FF JU předsedou AS FF JU Davidem Skalickým. 

Představení stanoviska rektora JU, který uvedl, že v zásadě nemá nic proti a dodané poznámky 

k textu jsou spíše k zamyšlení. 

 

Hlasování o návrzích vnitřních předpisů FF JU: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Návrhy vnitřních předpisů FF JU byly přijaty. 

 

9) Návrh vnitřních předpisů ZF JU.  

Představení vnitřních předpisů ZF JU předsedou AS ZF JU Pavlem Ondrem. 

Rektor uvedl, že stanoviska k vnitřním předpisům ZF JU předal zástupcům AS ZF JU, kteří je 

akceptovali a zapracovali do textu. 

 

Hlasování o návrzích vnitřních předpisů ZF JU: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Návrhy vnitřních předpisů ZF JU se zapracovanými připomínkami rektora byly přijaty. 

 

10) Návrh Mzdového předpisu JU.  

Představení Mzdového předpisu JU rektorem JU. 

K návrhu mzdového předpisu přišly tři pozměňovací návrhy senátora Šmilauera a jeden 

senátora Míčky. 

 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh k článku 2, odstavci 7 - původní text „Každá 

součást univerzity je povinna vytvořit vlastní interní předpis k zabezpečení nastavení metodiky 

zařazení jednotlivých zaměstnanců do konkrétních mzdových tarifů." nahradit následujícím 



textem: „Každá součást univerzity je povinna vytvořit vlastní vnitřní normu definující metodiku 

přiřazení konkrétního mzdového tarifu jednotlivým zaměstnancům. V případě fakult schvaluje 

tuto normu akademický senát příslušné fakulty a přijaté znění je zveřejněno ve veřejné části 

internetových stránek fakulty, včetně údajů o její platnosti a účinnosti.“ Rovněž navrženo 

zaměnit napříč celým dokumentem spojení „interní předpis“ za „vnitřní norma“.   

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 2, odstavci 7: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti – 0 zdržel se - 1  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh k článku 5, odstavci 1 - na konec prvního 

souvětí končícího slovy „přímý nadřízený zaměstnanec“ přidat text „v souladu s vnitřní 

normou dané součásti JU (článek 2 odstavec 7 tohoto Mzdového předpisu)“. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 5, odstavci 1: 

Výsledek hlasování: pro - 33 proti - 0 zdržel se - 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh k článku 8, odstavci 1 - na konec prvního 

souvětí končícího slovy „přímý nadřízený zaměstnanec“ přidat text „v souladu s vnitřní 

normou dané součásti JU (článek 2 odstavec 7 tohoto Mzdového předpisu)“. 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 8, odstavci 1: 

Výsledek hlasování: pro - 32 proti - 0 zdržel se - 1  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Projednáván a upravován pozměňovací návrh k článku 9, odstavci 2 - nahradit text 

„Výkonnostní prémie je vyjádřena absolutní částkou v Kč. Výše prémie není omezena.“ novým 

textem „Výkonnostní prémie je vyjádřena absolutní částkou v Kč. Horní hranice prémie je 

určena vnitřní normou dané součásti JU (článek 2 odstavec 7 tohoto Mzdového předpisu).“ 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu k článku 9, odstavci 2: 

Výsledek hlasování: pro - 29 proti - 0 zdržel se - 4  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

Komentáře a dotazy senátorů:  

Senátor Volek vznesl dotaz na soulad Mzdového předpisu JU a odborů. Senátorka Březinová, 

jako předsedkyně odborových organizací JU, vyjádřila negativní stanovisko ke stávajícímu 

návrhu Mzdového předpisu JU a upozornila na nezapracované připomínky při tvorbě 

mzdového tarifu, kde jsou příplatky za vedení mnohonásobně vyšší. Rektor poukázal na 

možnost regulace těchto příplatků interní normou dané fakulty. Bylo navrženo hlasovat 

o Mzdovém předpisu JU v tajném hlasování. 



Senátor Volek poukazuje na nejasnou formulaci v článku 24, odstavci 3 – termín „průměrná 

mzda“ by měl být nahrazen termínem „průměrný výdělek“, který je v souladu se zákoníkem 

práce. Rektor po schválení vznese tuto připomínku k posouzení právničce Ministerstva školství 

ČR.   

 

Hlasování o návrhu Mzdového předpisu JU jako celku včetně přijatých pozměňovacích 

návrhů: 

Výsledek hlasování: pro - 26 proti - 6 zdržel se - 1  

Návrh Mzdového předpisu JU včetně přijatých pozměňovacích návrhů byl přijat. 

 

11) Studentská komora AS JU.  

Místopředsedkyně studentské komory Eliška Havlová informovala o možnostech činnosti 

studentské komory AS JU. 

 

12) Informace z Rady vysokých škol.    

Prorektor Jiroušek, člen předsednictva RVŠ, informoval o přijetí řady usnesení včetně 

předpokládaných finančních prostředků a hodnotícímu systému 17+ upravující jejich 

přerozdělování. 

Zástupkyní za JU ve studentské komoře RVŠ je senátorka Eliška Havlová.    

 

13) Různé. 

Rektor poděkoval senátu za schválení předložených dokumentů.  
 

 

Zápis vyhotovila: Eliška Zusková  

Zápis ověřili: Monika Březinová a Petr Šmilauer 


