
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
KONANÉHO DNE 10. 10. 2017 

 

 

Přítomni (bez titulů): Anna Burianová, František Dolák, Petr Dvořák, Radek Gebauer, David Gela, Tomáš 
Hauer, Eliška Havlová, Josef Hrdlička, Matyáš Hric, Marie Hronková, Rudolf Hrubý, Andrea Hudáčková, 
Martin Klapetek, Radim Kuneš, Roman Míčka, Tomáš Minařík, Pavel Ondr, Kamil Pícha, Alena Polanová, 
Vít Profant, Tomáš Randák, David Skalický, Pavel Soukup, Petr Šmilauer, Jan Vaclík, Tomáš Veber, Pavel 
Votava, Eliška Zusková, Iva Žlábková. 

Omluveni (bez titulů): Simona Berková, Monika Březinová, Tomáš Buřič, Martin Dvořák, Veronika 
Hadačová, Ondřej Chvojka, Pavel Kilbergr, Jan Neugebauer, Miluše Vítečková, Tomáš Volek, Luboš 
Zábranský. 

Nepřítomni (bez titulů): --- 

Hosté (bez titulů): Petr Bauman, Hana Kropáčková, Tomáš Machula, Tomáš Polívka, Radka Závodská. 

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 

Hlasování o skrutátorech, zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Skrutátoři: Radek Gebauer, Tomáš Minařík  

Výsledek hlasování: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0.  

Zapisovatel: David Skalický 

Výsledek hlasování: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0. 

Ověřovatelé zápisu: Eliška Havlová, Pavel Soukup 

Výsledek hlasování: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Program: 

1. Organizační záležitosti AS JU. 

2. Návrh Řádu celoživotního vzdělávání JU. 

3. Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2018. 

4. Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy (VVŠ), která připadá na JU z 
objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2017. 

5. Informace z Rady vysokých škol. 

6. Studentská komora AS JU. 

7. Různé. 

 

Výsledek hlasování o programu: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

 

ad 1) Organizační záležitosti AS JU: 

Předsedkyně senátu I. Žlábková informovala o tom, že vnitřní předpisy schválené na minulém zasedání 
AS JU (27. 6. 2017) byly zaregistrovány a jsou dostupné na web. stránkách JU. 

I. Žlábková dále navrhla, aby se před následujícím jednáním AS JU sešli zástupci legislativní a 
ekonomické komise AS JU a zvolili si svého koordinátora a jeho zástupce.  



 

ad 2) Návrh Řádu celoživotního vzdělávání JU: 

Prorektor pro studium P. Bauman představil předložený Řád celoživotního vzdělávání JU (dále jen „Řád 
CŽV“); specifikoval přitom důvody pro přepracování již existujícího Řádu CŽV i způsoby jeho 
projednávání a připomínkování ze strany fakult. 

Na dotaz senátora T. Hauera P. Bauman vysvětlil, proč je pro účely vykazování používán IS VERSO a 
nikoli STAG (viz čl. 4 předloženého Řádu CŽV). 

Senátor T. Hauer dále upozornil na chyby v předloženém Řádu CŽV – konkrétně v čl. 15, v nichž jsou 
chybně uvedené odkazy na jiné odstavce: odkazy na čl. 4 odst. 8 písm. m) v tomto článku mají 
odkazovat na čl. 4 odst. 8 písm. l); odkaz na čl. 12 odst. 4 a 5 v tomto článku pak na čl. 12 odst. 7 a 8. 

P. Bauman se zavázal, že tyto chyby budou opraveny. 

Senátor T. Hauer prezentoval své pozměňovací návrhy k předloženému Řádu CŽV: 

Čl. 6, odst. 1. rozšířit následujícím způsobem (tučně jsou zvýrazněna slova, která navrhuje T. Hauer 
doplnit): „Programy CŽV pro zaměstnance JU jsou určeny pro zájemce v pracovně právním vztahu k JU. 
Na vyžádání je zájemce povinen pracovněprávní vztah k JU doložit. V případě nenaplnění kapacity 
programu CŽV nebo jeho části zaměstnanci JU je možné do programu CŽV pro zaměstnance JU přijmout 
rodinného příslušníka zaměstnance JU staršího 15 let, bývalého zaměstnance JU, který je poživatelem 
starobního nebo invalidního důchodu nebo člena Klubu absolventů JU.“ 

P. Bauman upozornil na to, že přijmout člena Klubu absolventů JU v případě nenaplnění kapacity 
programu CŽV nebo jeho části zaměstnanci JU umožňuje čl. 16 předloženého Řádu CŽV, který však 
zároveň dává jednotlivým součástem JU realizujícím programy CŽV možnost rozhodnout, zda k této 
možnosti přistoupí, nebo nikoliv.    

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu upravit čl. 6 odst. 1 předloženého návrhu Řádu celoživotního 
vzdělávání JU do následující podoby: 

„Programy CŽV pro zaměstnance JU jsou určeny pro zájemce v pracovně právním vztahu k JU. Na 
vyžádání je zájemce povinen pracovněprávní vztah k JU doložit. V případě nenaplnění kapacity 
programu CŽV nebo jeho části zaměstnanci JU je možné do programu CŽV pro zaměstnance JU 
přijmout rodinného příslušníka zaměstnance JU staršího 15 let, bývalého zaměstnance JU, který je 
poživatelem starobního nebo invalidního důchodu nebo člena Klubu absolventů JU.“ 

Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 7, zdržel se – 12.  

Pozměňovací návrh nebyl přijat. 

 

Senátor T. Hauer předložil AS JU pozměňovací návrh vypustit z čl. 8 a 9 zmínky o tom, že programy CŽV 
„mohou využívat příslušných prostředků marketingové komunikace“. Podle jeho názoru by tyto 
programy měly mít možnost přiměřeně využívat veškeré relevantní prostředky JU. 

P. Bauman vysvětlil, že účelem uvedených slov je usnadnit programům CŽV možnost přihlásit se ke 
značkám „Univerzita třetího věku“, „Juniorská univerzita“ a „Dětská univerzita“, což dřívější praxe 
znemožňovala, respektive komplikovala.  

Po tomto vysvětlení senátor Hauer stáhl svůj pozměňovací návrh, který tak senátu nebyl předložen 
k hlasování. 

T. Hauer předložil pozměňovací návrh vložit k čl. 10 předloženého Řádu CŽV nový odstavec č. 5 
v následujícím znění: „(5) V případech, kde je to nutné, si součást JU realizující program CŽV může 
vyžádat součinnost kteréhokoli útvaru rektorátu.“ 

Zdůvodnění T. Hauera: u centrálních agend nemůže součást odpovídat (odst. 1) za něco, co sama není s 
to provést či ovlivnit – typickým příkladem je fakturace či dočasné WiFi účty pro účastníky CŽV. 

Podle P. Baumana se ve věci součinnosti rektorátu stačí spolehnout na Organizační řád Rektorátu JU.  



T. Hauer navrhuje, aby tato povinnost byla v Řádu CŽV explicitně uvedena. Předložil proto AS JU 
k hlasování svůj pozměňovací návrh v pozměněné podobě: „(5) Organizační složky rektorátu poskytnou 
součástem uskutečňujícím programy CŽV patřičnou součinnost dle povinností stanovených 
Organizačním řádem rektorátu.“ 

 

Hlasování o pozměňovacím návrhu připojit k čl. 10 předloženého Řádu celoživotního vzdělávání 
odstavec č. 5 ve znění „(5) Organizační složky rektorátu poskytnou součástem uskutečňujícím 
programy CŽV patřičnou součinnost dle povinností stanovených Organizačním řádem rektorátu.“ 

Výsledek hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0.  

Pozměňovací návrh byl přijat. 

 

 

ad 3) Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2018: 

Rektor JU T. Machula představil Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2018. Upozornil přitom 
na několik bodů, týkajících se jednak Technologického institutu, jednak rekonstrukce některých budov 
JU a také výkupu pozemků.  

Senátor T. Hauer upozornil na to, že v přiložené tabulce nejsou v souladu řádky 12 a 13 a ř. 125 a 126. 

Kvestorka H. Kropáčková přislíbila, že tyto chyby budou opraveny.  

T. Machula informoval o neoficiálním stanovisku České konference rektorů k příslibu navýšení rozpočtu 
ČR pro univerzity.  

 

Hlasování o Plánu realizace Strategického záměru JU pro rok 2018: 

Výsledek hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh usnesení: senát schvaluje Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2018 v předložené 
podobě. 

 

 

ad 4) Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy (VVŠ), která připadá na JU z 
objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2017: 

Rektor T. Machula představil svůj návrh s tím, že jde o návrh projednaný a schválený děkany 
jednotlivých fakult na kolegiu rektora. 

Senátor J. Hrdlička informoval AS JU, že ekonomická komise senátu předložený materiál projednala a 
doporučila jej k schválení v předkládaném znění. 

Hlasování o návrhu Řádu celoživotního vzdělávání JU, a to v podobě doplněné o odstavec č. 5 v čl. 
10, jak bylo AS JU schváleno v předcházejícím hlasování: 

Výsledek hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh usnesení: senát schvaluje Řád celoživotního vzdělávání JU, a to v podobě, v níž budou 
odstraněny výše zmíněné chyby v čl. 12 a 15, a v níž bude čl. 10 doplněn o odstavec č. 5 ve výše 
schváleném znění.  



Hlasování o návrhu rektora na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy (VVŠ), která 
připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2017. 

Výsledek hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0. 

Návrh usnesení: senát schvaluje návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro veřejné vysoké školy 
(VVŠ), která připadá na JU z objemu prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 
2017. 

 

 

ad 5) Informace z Rady vysokých škol: 

Předsedkyně senátu I. Žlábková informovala senát ve věci navrhování kandidátů do rady VŠ na období 
2018–2020. Vyzvala, aby do 7. listopadu senátoři zasílali návrhy, které budou poté projednány na 
následujícím zasedání AS JU.   

 

ad 6) Studentská komora AS JU: 

Senátorka E. Havlová vyzvala senátory ze strany studentů, aby se zapojili do Studentské komory rady 
vysokých škol. E. Havlová zároveň jako místopředsedkyně senátu vyzve Studentskou komoru AS JU 
k předkládání návrhů. 

 

ad 7) Různé: 

Předsedkyně senátu I. Žlábková a rektor T. Machula informovali o výzvě Národního akreditačního úřadu 
k předkládání návrhů na zařazení osob do seznamu hodnotitelů.  

Senát bere na vědomí, že může navrhovat kandidáty podle výzvy č. 3/2017 k předkládání návrhů na 
zařazení osob do Seznamu hodnotitelů.  Předsedkyně senátu zašle e-mailem senátorům výzvu 
k předkládání návrhů. 

Senátor P. Šmilauer požádal o to, aby byly zápisy z kolegia rektora rozesílány členům AS JU. Zároveň 
požádal kvestorku JU H. Kropáčkovou o zaslání informací o stavu čerpání rozpočtu rektorátu a 
akademické knihovny ve struktuře, v níž jej senát schvaloval. Ta jejich zaslání přislíbila. 

Předsedkyně AS JU I. Žlábková vznesla žádost směřovanou k vedení jednotlivých fakult i rektorátu, aby 
v případě, že mají materiály předkládané senátu k projednávání vypracované již dříve, předkládaly tyto 
materiály s větším předstihem než v minimální stanovené lhůtě. Zeptala se také vedení JU na aktuálně 
připravované předpisy, které by měly být předloženy na nejbližších jednání AS. H. Kropáčková 
informovala o tom, že v nejbližší době bude předložena definitivní verze rozpočtu na r. 2017. 

Na podnět senátora K. Píchy poskytli rektor T. Machula a prorektor pro vědu a výzkum T. Polívka 
informace o HAPu a jeho nastavení. 

T. Machula informoval o záměru univerzity co nejdříve podat institucionální akreditace 

 

 

 

 
Zápis vyhotovil: David Skalický 
Zápis ověřili: Eliška Havlová, Pavel Soukup 


