
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 21. 11. 2017 

 

Přítomni (bez titulů): Simona Berková, František Dolák, Martin Dvořák, Petr Dvořák, David 

Gela, Veronika Hadačová, Tomáš Hauer, Eliška Havlová, Marie Hronková, Rudolf Hrubý, 

Andrea Hudáčková, Ondřej Chvojka, Pavel Kilbergr, Martin Klapetek, Radim Kuneš, Tomáš 

Minařík, Roman Míčka, Jan Neugebauer, Pavel Ondr, Kamil Pícha, Alena Polanová, Vít Profant, 

Tomáš Randák, David Skalický, Pavel Soukup, Petr Šmilauer, Jan Vaclík, Tomáš Veber, Miluše 

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

Omluveni (bez titulů): Monika Březinová, Anna Burianová, Radek Gebauer 

Nepřítomni (bez titulů): Tomáš Buřič, Josef Hrdlička, Matyáš Hric  

Hosté (bez titulů): Vlasta Doležalová, Bohumil Jiroušek, Hana Kropáčková, Tomáš Machula, 

Filip Volf 

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný.  

 

Hlasování o skrutátorech, zapisovateli a ověřovatelích zápisu:  

Zapisovatel: Miluše Vítečková 

Ověřovatelé zápisu: Marie Hronková, Martin Klapetek 

Skrutátoři: Vít Profan, Tomáš Minařík 

Výsledek hlasování: pro -  27 proti - 0  zdržel se - 3 

 
Program:  
1. Organizační záležitosti AS JU. 
2. Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 a návrh střednědobého 
výhledu 2018-2019. 
3. Metodika k implementaci Mzdového předpisu JU pro součásti, které nejsou fakultami. 
4. Informace z Rady vysokých škol a návrhy delegátů do RVŠ pro funkční období 2018–2020. 
5. Studentská komora AS JU. 
6. Různé. 
 
Pozměňovací návrhy k programu jednání: 

K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Hlasování o programu jednání. 

Výsledek hlasování: pro - 30 proti - 0  zdržel se – 0 

Program jednání byl přijat. 

  

1) Organizační záležitosti AS JU  

Nahlášení jmen koordinátorů ekonomické a legislativní komise. 

Senátor Tomáš Volek se vyjádřil k navržení své osoby na pozici koordinátora ekonomické 

komise, souhlasí, stejně tak zástupce Petr Šmilauer. 

Senátor Kamil Pícha oznámil, že o pozici koordinátora legislativní komise, ani zástupce 

koordinátora nikdo neprojevil zájem, tzn. legislativní komise je zatím bez koordinátora a jeho 

zástupce. 

 



Předsedkyně senátu I. Žlábková představila hosty - Vlastu Doležalovou, personalistku (na 

pozvání pana rektora) a dále Filipa Volfa, kandidáta do Studentské komory Rady vysokých škol.  

 
2) Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 a návrh 
střednědobého výhledu 2018-2019. 
 

Po úvodu rektora, který zmínil důvody pro druhé schvalování rozpočtu JU, a to především 

neexistenci všech podkladů v době jarního zasedání senátu, předal slovo kvestorce JU 

H. Kropáčkové. Ta zmínila vydání zákona, kterým se stanovují povinnosti veřejných institucí, 

a novelizaci zákona o vysokých školách v oblasti střednědobého výhledu, které se promítají do 

schvalování rozpočtu. Dále byla zmíněna fakta týkající se zákona č. 23/2017 Sb., zákon 

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, postup schvalování rozpočtu, zpracování finančního 

plánu jednotlivými fakultami. Zákon ukládá střednědobý výhled na další dva roky, vzhledem 

k neexistenci stabilního střednědobého výhledu se zástupci veřejných vysokých škol dohodli 

na zjednodušené formě. Byl zmíněn nárůst mezd, mzdových nákladů v roce 2018. Použitelné 

jsou zdroje z OP VVV. Drobný nárůst je také predikován v oblasti materiálních výdajů, rýsují se 

další zdroje z evropských projektů. V roce 2019 je odhadována v oblasti zdrojů určitá stagnace.  

Rektor doplnil kvestorku údaji o navýšení financí na vědu. RVŠ usiluje o to, aby navýšení nebylo 

pouze jednorázové.  

 

Finanční plán roku 2017 

Předběžné stanovisko ekonomické komise: 

Senátor Volek uvedl, že dosud žádný z členů EK AS JU nevznesl žádné výhrady či připomínky 

k aktualizovanému finančnímu plánu rozpočtu JU na rok 2017. 

  

Střednědobý výhled na roky 2018 a 2019 

Předběžné stanovisko ekonomické komise: 

Senátor Volek uvedl, že k samotnému střednědobému výhledu, vyjádřenému zjednodušeným 

výkazem zisku a ztráty, nebyly vzneseny žádné připomínky. Členům EK AS JU chybělo 

zdůvodnění významných změn ve výnosech a nákladech, které bylo doplněno. 

Pro další roky (výhled na 2019 a 2020)  členové  doporučují  doplnit plánovaný výkaz zisku 

a ztrát o plánovou rozvahu  (výkaz rozvaha), která by  poskytla komplexní pohled i na stav 

majetku a zdrojů jeho krytí.  

Současně senátor Volek položil dotaz na kvestorku JU, zda by bylo možné doplnit rozvahu 

o zdroje majetku, resp. plán dlouhodobého majetku, který souvisí s odpisy. 

Kvestorka uvedla, že informace ohledně dlouhodobého majetku budou do plánu zařazeny.  

 

  

Hlasování o návrhu Druhé etapy procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 

a návrhu střednědobého výhledu 2018-2019: 

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

Návrh Druhé etapy procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2017 a návrh 

střednědobého výhledu 2018-2019 byl přijat. 

 



3) Metodika k implementaci Mzdového předpisu JU pro součásti, které nejsou fakultami. 
 

Rektor podrobně představil návrh Metodiky k implementaci Mzdového předpisu JU pro 

součásti, které nejsou fakultami. Odpověděl senátoru Šmilauerovi na dotaz týkající se dopadu 

navrhovaných výší tarifu na rozpočet rektorátu (a dalších dotčených pracovišť) v příštím roce, 

spolu s dotazem, jakým způsobem toho navýšení výdajů pokryje dotace českých vysokých škol 

ze státního rozpočtu. Rektor podrobně vysvětlit zdroje financování rozpočtu rektorátu. Rektor 

dále zmínil úpravu mzdového předpisu z pohledu dalšího vývoje, který v některých bodech již 

nyní nevyhovuje, např. v kontextu minimální mzdy. Nyní se ukazují nové otázky, a to i po 

konzultaci s tajemníky jednotlivých fakult. Je potřeba, aby byl přechod na nový mzdový tarif 

plynulý. Postupně dojde k jeho novelizaci, která bude projednání legislativní komisí AS JU. 

 

Byl přednesen dotaz nepřítomné senátorky Březinové, cituji: „V článku 17 MP JU - Mimořádné 

odměny, není stanovena maximální výše mimořádné odměny, u výkonnostní prémie v článku 

9 maximum stanoveno je. Nebylo by vhodné stanovit maximální výši i u mimořádné odměny?“ 

 

Rektor uvedl, že považuje stanovení maximální výše u mimořádné odměny za bezpředmětné, 

v praxi totiž nedochází k výplatám vysokých odměn, případně se to upraví při novelizaci 

předpisu. Kvestorka zmínila rezervu na rektorátu, se kterou může rektor hospodařit, ale nejde 

o vysoké sumy. 

Dále proběhla diskuze o rozporu mzdového předpisu a minimálních mezd stanovených 

zákonem. Rektor uvedl, že vše bylo řešeno s právníkem a ve výše uvedených dokumentech se 

nejedná o rozpor se zákonem. 

 

Hlasování o návrhu Metodiky k implementaci Mzdového předpisu JU pro součásti, které 

nejsou fakultami: 

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

Návrh Metodiky k implementaci Mzdového předpisu JU pro součásti, které nejsou 

fakultami, byl přijat. 

 

4) Informace RVŠ 

Prorektor Jiroušek spolu se senátorem Píchou informovali o činnosti RVŠ. 

 

Návrhy delegátů do RVŠ pro funkční období 2018 – 2020. 

Předsedkyně senátu představila navržené kandidáty jednotlivých fakult, kteří byli schváleni AS 

příslušných fakult (viz tabulka níže) a dále vyzvala přítomné, aby se představili. Dále své vize 

představil prorektor Jiroušek, senátor Hauer, student PF Volf. 



Návrhy delegátů do RVŠ pro funkční období 2018–2020 

 

AS JU navrhuje delegáta: 

- do Předsednictva a Sněmu RVŠ 

Jméno a příjmení pro proti zdržel se 

Bohumil Jiroušek 33 0 1 

 

- do Sněmu RVŠ   

Jméno a příjmení pro proti zdržel se 

Tomáš Hauer 32 1 1 
   

- do Studentské komory 

Jméno a příjmení pro proti zdržel se 

Filip Volf 29 1 4 

 

- do Studentské komory jako náhradníka 

Jméno a příjmení pro proti zdržel se 

Vít Zeman 32 0 2 
 

Návrhy delegátů za fakulty JU na základě návrhů fakultních senátů: 

Fakulta Jméno a příjmení pro proti zdržel se 

FROV Ján Regenda 32 1 1 

EF Kamil Pícha 31 2 1 

PF Vladimíra Petrášková 30 1 3 

TF Stanislav Přibyl 31 0 3 

ZSF František Dolák 33 0 1 

                                                      
 

Přistoupení k hlasování. Přečtení kandidátů. 

Výsledky hlasování: všichni navrhovaní kandidáti byli AS JU schváleni a jejich delegační lístky 

budou odeslány na RVŠ. 

 

PřF a FF své kandidáty nenavrhuje. Dále byl přednesen návrh předsedkyní senátu ohledně 

dodatečného schválení kandidáta ZF, a to metodou per rollam. Důvodem jeho pozdního 

zařazení je termín schůze AS ZF, a to čtvrtek 23. 11. 2017. 

 

Hlasování o návrhu schvalování kandidáta za ZF JU do RVŠ per rollam:  

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

Návrh schvalování kandidáta za ZF JU do RVŠ per rollam byl přijat. 



 

5) Studentská komora AS JU – Eliška Havlová nabídla možnost zapojení do skupiny na FB, 

zprostředkovaně přednesla návrh kolegyně Burianové, aby byla dohodnuta schůzka 

zainteresovaných studentů. 

 

6) Různé  

V diskuzi se senátoři vyjadřovali k otázkám položeným v bodu Různé na minulém zasedání.  

 Senát nevyužil možnosti navrhovat kandidáty podle výzvy č. 3/2017 k předkládání návrhů 

na zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. 

 Kvestorka JU H. Kropáčková na žádost senátora Šmilauera zaslala a okomentovala 

informace o stavu čerpání rozpočtu rektorátu a akademické knihovny ve struktuře, v níž 

jej senát schvaloval. Rektor JU uvedl, že případný přebytek bude převeden do nového roku. 

 Rektor uvedl, že pokud bude možné předložit senátu materiály dříve než dva týdny před 

zasedáním senátu, budou zaslány s předstihem.  

 

Rektor JU požádal kolegu Volka o schůzku s EK AS JU ohledně přípravy rozpočtu. Senátor Volek 

se schůzkou souhlasil. 

 

Další schůze senátu byla stanovena na 16. 1. 2018. 

 

Zápis vyhotovila: Miluše Vítečková 

Zápis ověřili: Marie Hronková, Martin Klapetek 

 


