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Z Á P I S  
 

z mimořádného jednání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  
konaného dne 3.5.2018 

 
Přítomni (bez titulů): J. Bárta S. Berková, F. Dolák, M. Dvořák, P. Dvořák, R. Gebauer, D. Gela, V. 

Hadačová, T. Hauer, E. Havlová, J. Hrdlička, M. Hronková, R. Hrubý, A. 
Hudáčková, O. Chvojka, M. Klapetek, R. Kuneš, L. Mareš, J. Neugebauer, K. 
Pícha, A. Polanová, V. Profant, T. Randák, D. Skalický, P. Šmilauer, J. Vaclík, T. 
Veber, M. Vítečková, T. Volek, L. Zábranský, E. Zusková, I. Žlábková. 

 
Nepřítomni (bez titulů): T. Buřič, M. Hric, R. Míčka, P. Soukup. 
 
Omluveni (bez titulů): A. Burianová, P. Kilbergr, T. Minařík, P. Ondr. 
 
Hosté (bez titulů):  T. Machula (rektor JU), T. Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), B. Jiroušek 

(prorektor pro vnitřní hodnocení), V. Tóthová (děkanka ZSF),  I. Chloubová 
(proděkanka pro studijní a sociální záležitosti ZSF), M. Vančura (děkan PF), J. 
Pečlová (koor. odbor. rada JU) , A. Kajanová (předsedkyně OSSOO Základní 
organizace ZSF), F. Volf (Delegát Studentské komory RVŠ), M. Šoch (děkan ZF), 
F. Vácha (děkan PřF), Š. Kuděj (vedoucí útvaru marketingu a tiskový mluvčí). 

 
Předsedkyně AS JU I. Žlábková konstatovala usnášeníschopnost dle prezenční listiny (15:00). AS JU 
nejprve schválil zapisovatele (E. Zusková FROV JU), ověřovatele zápisu (L. Zábranský za ZF JU a D. 
Skalický za FF JU) a skrutátory (S. Berková za SZF JU a R. Gebauer za FROV JU). 

Hlasování: pro-30 proti-0 zdržel se-0  

 
Program: 

 
1. Druhý návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 

2018 na jednotlivé součásti JU  

2. Informace z Rady vysokých škol 

3. Informace ze Studentské komory Rady vysokých škol 

4. Informace ze studentské komory AS JU 

5. Různé 

 

Hlasování o programu jednání v předloženém znění.  Hlasování: pro-31 proti-0 zdržel se-0  

 
1. Druhý návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu 

roku 2018 na jednotlivé součásti JU 

 

Rektor poděkoval všem za účast na mimořádném termínu zasedání AS JU. Zrekapituloval stávající 

situaci předkládaných návrhů: varianta A – plošné navýšení rozpočtů fakult o 10% tarifních mezd + 

zbytek financí překlopen dle pravidel ministerstva; varianta B – návrh předložený na podnět děkanů 

fakult FROV, FF, PřF počítající s vytvořením tzv. „strategického rozvojového fondu“ pro fakulty s nízkým 

podílem přidělených financí. 

Rektor seznámil senát s preferencemi odborářů a děkana ZF, kteří nesouhlasí s variantou B a preferují 

variantu A. Dále rektor rekapituloval průběh schůze děkanů, kde byla probírána kritéria ministerstva 
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školství pro přerozdělování financí. Děkani se shodli na nutnosti rozpracovat novou interní metodiku 

přerozdělení přiděleného rozpočtu na jednotlivé fakulty, aby byl zmírněn výrazný dopad ukazatele 

K narůstajícího podle aplikovaných ministerských kritérií. 

Rektor přečetl dopis od zastupitele resortu zemědělství p. Bakalíka na podporu ZF. Dopis byl 

prezentován jako názor od „vnějšího odběratele“ absolventů ZF poukazující na kvalitu ZF. 

 

Senátor Volek jako koordinátor ekonomické komise seznámil senát s postojem zástupců jednotlivých 

fakult – 7 z 9 členů ekonomické komise je pro variantu B, 1 z 9 pro variantu A. Komise diskutovala 

možnosti využití vyrovnávacího fondu a nutnosti vytvoření nové metodiky pro další roky. 

 

Senátor Skalický se pozastavil nad informací rektora, podle které vyjma děkana ZF nepreferují ostatní 

děkani fakult JU ani jednu z variant, což se zdá být v rozporu s iniciativou děkanů FROV, FF a PřF, která 

vyústila v návrh varianty B.  

 

Děkan Šoch (ZF) uvedl, že varianta B je pro fakultu nepřijatelná. Zdůraznil především aplikační zaměření 

výzkumu na ZF, které není v ukazateli K dostatečně zahrnuto. 

 

Rektor reagoval vysvětlením, že ukazatel K platí plošně pro všechny univerzity a byl stanoven 

ministerstvem, takže námitka je spíše pro ministerstvo. 

 

Senátorka Havlová se tázala děkana Šocha, proč variantu B považuje za dehonestující. 

Děkan Šoch uvedl, že mu varianta B připadá jako „škemrání“ o finance, které by se měly, pro tento 
rok, na fakulty přidělit plošně. 
 

Rektor reagoval na poznámku senátora Volka a bude se snažit vyhnout označení „solidární fond“ a 

z dlouhodobého hlediska tento klasifikovat jinak, prozatím jako „strategický rozvojový fond“. 

 

Senátor Pícha poukázal na to, že se neřeší výkony neakademických pracovníků a hodnocení 

akademických pracovníků podle RIV bodů je na jednotlivých fakultách velmi odlišné. 

 

Rektor apeloval na jednoduché a obecné rozdělení rozpočtu na jednotlivé fakulty, jinak se v regulích 

„utopíme“. Rozdělení financí pro neakademické pracovníky je již v rámci každé vnitrofakultní politiky.  

 

J. Pečlová (koordinátorka vysokoškolské odborová rady) zopakovala stanovisko odborů, které jsou pro 

variantu A a větší podporu neakademických pracovníků. 

 

Děkan Vácha (PřF) podpořil variantu B a zdůraznil, že chce podporovat kvalitu a vytvoření 

„strategického rozvojového fondu“, prostřednictvím kterého by vedení univerzity přerozdělovalo 

peníze pro fakulty, které nemají tak rozvinutou vědeckou činnost.  Tento mechanismus by motivoval 

pedagogicky zaměřené fakulty k vědecké činnosti, která je nutná pro akreditaci studijních oborů atd. 

  

Rektor nastínil části připravované interní metodiky přerozdělení rozpočtu. Měla by zahrnovat tyto 4 

aspekty: 1) záchranná složka; 2)strategický rozvoj (konkrétní oblasti na fakultách); 3) interní metodika; 

4) část zachovávající kritéria ministerstva. Rektor poděkoval děkanům a odborářům za konstruktivní 

jednání.   
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Děkanka V. Tóthová (ZSF) podpořila variantu B a vytvoření strategického rozvojového fondu. 

Hlasování o variantě A rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu 
roku 2018 na jednotlivé součásti JU     Hlasování: pro-7 proti-23 zdrželi se-2 

 
Varianta A na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na jednotlivé 
součásti JU nebyla schválena. 
 

Hlasování o variantě B na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na 
jednotlivé součásti JU       Hlasování: pro-25 proti-5 zdrželi se-2 

 
Varianta B na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na jednotlivé 
součásti JU byla schválena. 
 
Rektor poděkoval senátorům za schválení. 
 
2. Informace z Rady vysokých škol 
 
Prorektor B. Jiroušek krátce informoval o aktuálním dění v Radě vysokých škol. Sdělil, že se řešily 
především výhledové finance. 17.5. se chystá další rada. 
 
 
3. Informace ze Studentské komory Rady vysokých škol 

O dění ve Studentské komoře RVŠ informoval AS JU delegát za JU Filip Volf z PF JU. Sdělil, že SK RVŠ 
řešila přípravu konference akademických senátů, která je chystána na říjen. Dále se SK RVŠ ohrazovala 
proti výrokům poslance Volného (SPD), který kritizoval studentský program ERASMUS pro zahraniční 
mobilitu. Rovněž diskutovala podmínky přednášek politicky angažovaných odborníků na vysokých 
školách.  
 
4. Informace ze studentské komory AS JU 

Bez připomínek. 
 
5. Různé 

Rektor uvedl, že po dohodě s vedoucími marketingu mohou mít politici na univerzitě přednášky, ale 
obsahem nesmí podporovat své politické aktivity a předvolební agitace, tzn. maximálně 1-2 měsíce 
před volbami podle důležitosti voleb. 
Rektor informoval, že hejtmanka Jihočeského kraje spolu s krajským vedením rozvíjí iniciativu pro vznik 
Lékařské fakulty. Rektor byl přizván do komise pro vznik nové fakulty a stal se členem. Stran této 
aktivity se zatím nic dalšího neděje. 
 
Příští schůze AS JU se bude konat v úterý 12.6.2018.   

 
 
Zapsala:  E. Zusková 
Ověřili: L. Zábranský, D. Skalický 

 


