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Z Á P I S  
 

z  jednání Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,  
konaného dne 2. 4. 2019 

 
Přítomni (bez titulů): J. Bárta, T. Buřič, F. Dolák, M. Dvořák, P. Dvořák, R. Franěk, D. Gela, J. Hrdlička, 

M. Hric, R. Hrubý, A. Hudáčková, P. Kilbergr, M. Kočerová, R. Kuneš, F. Ložek, 
L. Mareš, A. Marešová, T. Minařík, J. Neugebauer, M. Novotná, P. Ondr, A. 
Polanová, T. Randák, P. Soukup, P. Šmilauer, J. Vaclík, T. Veber, M. Vítečková, 
R, Vohnout, T. Volek, M. Voráček, L. Zábranský, E. Zusková  

 
Nepřítomni (bez titulů): V. Hadačová  
 
Omluveni (bez titulů): S. Berková, M. Hronková, M. Klapetek, L. Zábranský, I. Žlábková, O. Chvojka, 

D. Skalický 
 
Hosté (bez titulů):  T. Machula (rektor JU), T. Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), B. Jiroušek 

(prorektor pro vnitřní hodnocení), J. Valentová (kvestorka), H. Kropáčková 
(bývalá kvestorka), J. Zrzavý (prorektor pro rozvoj), D. Škodová Parmová 
(děkanka EF JU), P. Kozák (děkan FROV JU) 

 
Místopředseda AS JU R. Hrubý konstatoval usnášeníschopnost dle prezenční listiny (14:00). AS JU 
nejprve schválil zapisovatele (E. Zusková za FROV JU), ověřovatele zápisu (P. Soukup za PF JU a R. Kuneš   
za ZF JU) a skrutátory (A. Marešová a J. Vaclík). 

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

 
Program: 

 
1. Organizační záležitosti AS JU.  

2. Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2019 

na jednotlivé součásti JU.  

3. Návrh změn ve složení Vědecké rady JU.  

4. Návrh člena Sněmu Rady vysokých škol.  

5. Informace z Rady vysokých škol.  

6. Informace ze Studentské komory AS JU.  

7. Různé.  

 

1. Organizační záležitosti AS JU.  

Místopředseda AS JU R. Hrubý navrhl rozšíření stávajícího programu o Návrh na členství JU ve spolku 
Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. (předkládá děkanka EF JU – D. Škodová Parmová) – a zařadit ho před 
bod Různé. 

 

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

 
2. Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2019 na 

jednotlivé součásti JU.  

Rektor zrekapituloval stávající situaci předloženého návrhu a vyzval senátory k diskuzi. 
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Senátor Volek informoval o zasedání ekonomické komise dne 12.3, která se zabývala předkládaným 
rozpočtem a jeho změnami v oblasti mezd, IT zakázek atd. K diskutovaným oblastem rozpočtu nedošlo 
ze strany ekonomické komise k výrazným připomínkám. 

Senátor Šmilauer se ohradil proti metodice přerozdělení – konkrétně vůči koeficientu k, který se sice 
v přerozdělení uplatňuje jen z 20 %, ale i přes to tento ukazatel výrazně mění finanční příděl 
jednotlivým fakultám ve vztahu k jejich velikosti. 

Rektor poukázal na snahu zohlednit kvalitu i velikost institucí a do interní metodiky zanést i ukazatele, 
které ministerská metodika nezohledňuje. Rektor rovněž připustil, že stávající interní metodika je 
dočasná a potřebuje, vzhledem k těmto vyvstávajícím nedostatkům, ještě doladit. Senátor Šmilauer 
apeloval, aby odhalený nedostatek byl brán v úvahu při následných revizích interní metodiky. Rektor 
souhlasil. Senátor Šmilauer doporučuje rektorátu v budoucnu zhotovovat číselné odhady, které by 
případné nedostatky odhalily včas. 

 

Senátor P. Dvořák poukázal na to, že zaměstnanci se zkrácenými úvazky se dle metodiky pro výpočet 
rektorátních peněz počítají za celou jednotku. I když 20 zaměstnanců má dohromady např. 9 celých 
úvazků, v metodice se kalkuluje s 20 zaměstnanci.  

Rektor reagoval, že např. při využití knihovny a IT služeb se krácené úvazky nedohledávají, což je u 
všech fakult stejné, ale vyšší náklady PF lze spíš přičítat mírně vyššímu % nárůstu studentů PF oproti 
ostatním fakultám. 

Kvestorka Kropáčková poukázala na to, že tento systém funguje už třetím rokem sestavování rozpočtu, 
kdy náklady na IT a knihovnu se přepočítávají na fakulty dle počtu uživatelů. U PF není tak velký nárůst 
fyzických osob, tudíž nárůst rektorátních nákladů dává do souvislosti s meziročním nárůstem počtu 
studentů.  

 

Rektor navrhuje uvedené připomínky brát jako námět při sestavování metodiky pro rok 2020. 

  

Hlasování o návrhu rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 
2019 na jednotlivé součásti JU.    Hlasování: pro-25   proti-0     zdrželi se-7 

 
Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2019 na 
jednotlivé součásti JU byl schválen. 
 
Rektor poděkoval senátorům za schválení. 
Bývalá kvestorka Kropáčková se rozloučila a poděkovala všem senátorům za dosavadní spolupráci. 
 
3. Návrh změn ve složení Vědecké rady JU. 

Rektor představil navrhované členy vědecké rady JU a seznámil senát s důvody navrhovaných změn. 

 
Návrhy nových členů VR JU  
Interní členové:  
Fakulta  Jméno, tituly        Funkce /pracoviště  
PF   prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.    proděkanka  
PřF   prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.    děkanka  
EF   doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová  děkanka  
Externí člen: 
Jméno, tituly     Funkce/pracoviště  
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc,  Katedra psychologie PF UK  
 
Žádosti o uvolnění z VR JU 
Interní členové: 
Fakulta  Jméno, tituly  
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EF   doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.  
PřF   prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.  
PF   Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 
 
Následně bylo přistoupeno k tajnému hlasování. 

 

Hlasování o kandidátech do Vědecké rady JU 
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.    Hlasování: pro-32     proti-0     zdrželi se-0 
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.    Hlasování: pro-32     proti-0     zdrželi se-0 
doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová  Hlasování: pro-32     proti-0     zdrželi se-0 
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.     Hlasování: pro-28     proti-2     zdrželi se-2 

 
Všichni navrhovaní kandidáti byli zvoleni. 

 
4. Návrh člena Sněmu Rady vysokých škol. 

Po rezignaci senátora Hauera navrhuje místopředseda do Sněmu Rady vysokých škol PhDr. Ivu 
Žlábkovou, PhD. Bylo přistoupeno k tajnému hlasování. 

 

Hlasování o navrhované člence Sněmu Rady vysokých škol  Hlasování: pro-31  proti-1 zdrželi se-0 

 
5. Informace z Rady vysokých škol 

Prorektor B. Jiroušek krátce informoval o aktuálním dění v Radě vysokých škol. Sdělil, že se řešily např. 
rozdíly studentů velkých měst (Praha x Brno) a v přítomnosti dr. Valové se řešila problematika 
provádění pokusů na zvířatech. 
 
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 proběhla 
schůze delegátů Studentské komory RVŠ s premiérem ČR a vybranými ministry, kde se diskutovalo o 
finančních podmínkách ve VŠ a co studenty trápí. Zápis z této schůze bude po vyhotovení senátorům 
rozeslán mailem.  
 
Studentská komora RVŠ vypracovala dotazník týkající se obsazenosti kolejí, naši zástupci jej budou 
vypracovávat s vedením KaM JU.  
 
6. Informace ze studentské komory AS JU 

Proběhla delegace zástupce studentské komory (Filipa Volfa) do rady města ČB a následně jeho 
zvolení předsedou Studentského parlamentu města České Budějovice. 
  
7. Návrh na členství JU ve spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. (předkládá děkanka EF JU – D. 

Škodová Parmová) 

Děkanka EF JU D. Škodová Parmová informovala o předkládaném návrhu na členství. 
Senátor Šmilauer se dotazoval na právní postavení tohoto seskupení. Děkanka sdělila, že právně jde o 
spolek organizací.  

 

Hlasování o podpoře členství JU ve spolku    Hlasování: pro-30  proti-0 zdrželi se-1 

 
AS JU se vyjádřil kladně k návrhu členství JU ve spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. 
Děkanka EF JU D. Škodová Parmová poděkovala senátu za podporu. 
 
8. Různé 
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Prorektor Jiroušek informoval o připravovaných dotaznících z MŠMT - tzv. šetření Eurostudent. 
Vyplnění bude možné v češtině i angličtině. Způsob oslovování respondentů není ještě přesně znám, 
ale motivačně se uvažuje o poskytování voucherů či slosovatelných cen za vyplněný dotazník. 
   
Rektor informoval senát o bodech jednání, které se budou probírat ve Správní radě JU. Někdy je senát 
informován až zpětně z důvodů choulostivosti probíraných majetkově-právních informací, ale pokud 
projednávaná témata nejsou takovéhoto charakteru, upřednostňuje rektor věcné informování 
předem. Správní rada bude projednávat 2 smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene 
(EON) a 1 zřízení věcného břemene (teplárna ČB). Tato břemena jsou oceněna dle znaleckých posudků. 
 
Příští schůze AS JU se bude konat v úterý 7. 5. 2019, dle nutnosti. Rektor se z případné schůze v tomto 
termínu omlouvá z důvodů kolize termínů.    

Zapsala:  E. Zusková 
Ověřili: R. Kuneš, P. Soukup 


