
Zápis ze zasedání AS JU 

konaného dne 21. 1. 2020  ve 14.00 hod. 

 

Celkový počet členů AS JU v Č. Budějovicích: 40 

Z toho přítomno (bez titulů) 29 členů: Doktor Ondřej, Dolák František, Dvořák Martin, Dvořák 

Petr, Fiala Jan, Gela David, Hrdlička Josef, Hronková Marie, Hudáčková Andrea, Chvojka 

Ondřej,  Kilbergr Pavel, Klapetek Martin, Kočerová Martina, Kuneš Radim, Ložek Filip, Mareš 

Lukáš, Neugebauer Jan, Novotná Martina, Ondr Pavel, Pecha Oldřich,  Polanová Alena, 

Šmilauer Petr, Veber Tomáš, Vítečková Miluše, Vohnout Rudolf, Volek Tomáš, Voráček 

Marek, Zusková Eliška, Žlábková Iva  

Nepřítomni: Buřič Tomáš, Hric Matyáš, Jabůrek Roman, 

Omluveni: Bárta Jan, Berková Simona, Hrubý Rudolf, Jajtner Tomáš, Marešová Anna, Randák 

Tomáš, Vaclík Jan, Zábranský Luboš. 

Hosté (bez titulů): Machula Tomáš (rektor JU), Jiroušek Bohumil (prorektor pro vnitřní 

hodnocení), Maršák Richard (zástupce Studentské komory RVŠ), Valentová Jiřina (kvestorka), 

Závodská Radka (prorektorka pro zahraniční vztahy). 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. Dva senátoři přišli v průběhu jednání 

senátu. 

 

Hlasování o skrutátorech, zapisovateli a ověřovatelích zápisu:  
Zapisovatel: Marie Hronková   

Ověřovatelé zápisu:  Martin Klapetek (TF) a Jan Neugebauer (ZSF) 

Skrutátoři:  Lukáš Mareš, Marek Voráček 

Výsledek hlasování: pro -  22  proti - 0    zdrželo se – 5 

Program: 

1. Organizační záležitosti AS JU 

2. Návrh rektora na změnu Volebního řádu AS JU. 

3. Disciplinární řád pro studenty PF JU. 

4. Informace z RVŠ. 

5. Informace ze Studentské komory AS JU. 

6. Různé. 

 

Pozměňovací návrhy k programu jednání:  
K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky ani pozměňovací návrhy  

 

Hlasování o programu jednání.  

Výsledek hlasování: pro – 27  proti – 0  zdržel se – 0  

Program jednání byl přijat. 

 

Ad1) Organizační záležitosti AS JU 

 

Předsedkyně I. Žlábková konstatovala, že k řešení nejsou žádné organizační záležitosti  a 

předala slovo panu rektorovi, aby uvedl svůj návrh na změnu Volebního řádu AS JU. 

  

Ad 2) Návrh rektora na změnu Volebního řádu AS JU 

Rektor T. Machula uvedl, že iniciativa k návrhu vyšla ze senátu, jedná se o formální završení 

diskuse o zkrácení doby, kdy je třeba uskutečnit doplňovací volby do senátu před koncem jeho 

funkčního období. Jde o  článek 13, odstavec 1. Volebního řádu AS JU v novém znění:  



„Doplňovací volby se nekonají v případě, že místo bylo uvolněno v posledních třech měsících 

funkčního období senátu.“ 

 

Původně to bylo 6 měsíců. V té souvislosti byl volební řád AS JU revidován právníkem a rektor  

požádal o vyjádření k navrhovaným úpravám, které jsou ryze formálního  charakteru, také 

Legislativní komisi AS JU. 

 

Koordinátor Legislativní komise F. Dolák  potvrdil, že se Legislativní komise ztotožnila 

s návrhem právníka na drobné úpravy textu a  nic dalšího k návrhu nemá. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje pozměňovací návrhy předložené rektorem T. Machulou 

k Volebnímu řádu AS JU. 

 

Výsledek hlasování: pro – 27  proti – 0 zdržel se – 0 

 

Pozměňovací návrhy  k Volebnímu řádu AS JU byly schváleny. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje Volební řád AS JU ve znění zahrnujícím schválené 

pozměňovací návrhy rektora T. Machuly. 

 

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

 

Návrh Volebního řádu AS JU byl schválen. 

 

Ad3) Disciplinární řád pro studenty PF JU 

 

Návrh  Disciplinárního řádu byl opět uveden rektorem T. Machulou, který konstatoval, že návrh  

tohoto fakultního řádu byl předložen k posouzení právníkovi rektorátu, který měl ke znění  asi 

8 připomínek, většinou technického charakteru, jako odkazy na VŠ zákon a drobné úpravy 

v logice dokumentu.  

 

Stanovisko a pozměňovací návrhy  rektora k Disciplinárnímu řádu pro studenty PF JU: 

 

- AS PF JU se neusnáší na vnitřním předpisu, nýbrž ho podle zákona o VŠ schvaluje 

- Čl. 2 odst. 2 písm. g) – disciplinárním přestupkem by rozhodně mělo být porušení nejen 

vnitřních předpisů PFJU, ale i vnitřních předpisů celé JU 

- Čl. 7 odst. 3 – chybný odkaz na zákoník práce, neschopenky jsou upraveny v zákoně o 

nemocenském pojištění. 

-Čl. 8 odst. 5 – dříve se skutečně rozlišovaly přestupky a správní delikty, ale od 1. 7. 2017 

byla tato duplicita odstraněna a nadále existují pouze přestupky. 

-Čl. 10 odst. 3 písm. b) – chybný odkaz na zákon o VŠ. 

-Čl. 11 odst. 3 – chybný vnitřní odkaz na neexistující ustanovení disciplinárního řádu. 

-Čl. 11 odst. 9 – chybné vnitřní odkazy na jiná ustanovení disciplinárního řádu. 

- Čl. 17 odst. 3 písm. a) bod 2 – má jít pouze o členy akademické obce PF JU a zaměstnance 

PF JU, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 5  disciplinárního řádu 



Některé drobné stylistické a jazykové změny jsou navrženy v právníkem opravené verzi 

Disciplinárního řádu pro studenty PFJU. 

 

Předseda legislativní komise F. Dolák uvedl, že Legislativní komise se s pozměňovacími 

návrhy rektora a formálními opravami právníka ztotožňuje.  Jen v čl. 8, odstavec 4, navrhuje 

ponechat původní znění „účastník“ namísto právníkem navrhovaného „student“, protože 

zástupcem studenta v disciplinárním řízení nemusí být nutně student. 

 

Rektor souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem Legislativní komise. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje pozměňovací návrh Legislativní komise k předloženým  

úpravám Disciplinárnímu řádu pro studenty PF JU. 

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

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje  navrhované  úpravy a pozměňovací návrhy Disciplinárního 

řádu pro studenty PF JU. 

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

 

Pozměňovací návrhy  k Disciplinárnímu řádu  pro studenty PF JU byly schváleny. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje  návrh Disciplinárního řádu pro studenty PF JU. 

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

 

Disciplinární řád  pro studenty PF JU byl schválen. 

 

Předsedkyně AS JU konstatovala, že  fakulty byly požádány, aby své fakultní materiály  

konzultovali s právníkem rektorátu ještě předtím, než budou schvalovány na fakultách a přišly 

tak do senátu už bez formálních nedostatků. 

 

Ad 4) Informace z RVŠ. 

 

Prorektor B. Jiroušek na úvod svého vystoupení poděkoval senátorům  za své zvolení do funkce 

rektora a  uvedl, že se těší na budoucí spolupráci. 

 

Od minulého zasedání senátu projednávala RVŠ několik dokumentů, senátoři s nimi byli 

seznámeni prostřednictvím e-mailu. Prorektor Jiroušek zmínil několik bodů. 

Místopředsedkyně GAČR prof. Hronová informovala o činnosti GAČR, vývoji úspěšnosti 

grantových žádostí a finančním zabezpečení projektů a o nových grantových projektech na 

nejbližší období. 

 

Významnými ekonomickými tématy RVŠ byly Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 

2030+ a dopad novely o DPH na VŠ. JUDr. Valová informovala o jednání Reprezentativní 

komise náměstka ministra pro přípravu rozpočtu VVŠ ze dne 4. 12. 2019, o návrhu struktury 

rozpočtu VVŠ na r. 2020. Zdůraznila zvláště výpočet alokace z ukazatele „P“ na podporu 

učitelských programů na nepedagogických fakultách s důrazem na nedostatkové aprobace. 

 

Memorandum o podpoře výzkumu, vývoje a inovací v ČR slavnostně podepsali 19. 12. 2019 

na Úřadu vlády premiér Andrej Babiš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, 

předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a předseda České konference rektorů Petr 

Sklenička. 



Z hlediska dlouhodobého financování vysokého školství ČR stále zůstává hluboce pod 

průměrem zemí OECD. Ačkoliv rostly částky výdajů, podíl na HDP je stále hluboce pod 

průměrem OECD. Nedaří se dosáhnout úrovně odměňování odpovídající záměrům uvedeným 

v programovém prohlášení vlády. 

 

Náměstek pro řízení sekce EU a ESIF PhDr. Velčovský informoval o přípravě Operačního 

programu Jan Ámos Komenský (OP JAK). Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a 

vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a 

rozvíjející potenciál každého jednotlivce.  Strukturu OP JAK dle prioritních os tvoří výzkum a 

vývoj, vzdělávání a technická pomoc.    

 

Předseda RVŠ prof. Pospíšil informoval o probíhajícím jednání zástupců reprezentací VŠ, 

MŠMT a RVVI k hodnocení výsledků VŠ v oblasti VaV na základě nové Metodiky 2017+. 

Připomínky byly vzneseny k  hodnocení výzkumu v modulech 1 a 2 a výslednému zařazení 

vysokých škol do kvalitativních kategorií A-D. JU je s hodnocením spokojena, neboť byla 

zařazena do kategorie A. 

 

Ad 5) Informace ze Studentské komory AS JU. 

 

Informace ze Studentské komory  připravil její zástupce  F. Martínek a přečetl R. Maršák. 

 

Na zasedání SK RVŠ 5. 12. v Brně bylo zvoleno nové vedení komory (M. Říha – Legislativní 

komise a nový člen Předsednictva RVŠ a N. Konečná – Komise pro vysokoškolskou 

samosprávu). Bylo provedeno dotazníkové šetření na téma "Koleje, menzy a institucionální 

zázemí". Je nutné financovat provoz a rekonstrukce ubytovacích zařízení vysokých škol ve 

spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. V rámci studentské komory se speciální 

skupiny věnují novele VŠ zákona a strategiím 2021+ i 2030+.  V plánu na rok 2020 je 

spolupráce s ISIC a se soukromým sektorem. Zmínil Konferenci akademických senátorek a 

senátorů, která se uskuteční na jaře roku 2020. Kladně byla hodnocena snaha studentské 

reprezentace o povzbuzení zájmu studentů o volby do senátů a zmíněna byla i příprava Příručky 

pro senátory. Nebyly zaznamenány žádné podněty k řešení z řad studentů. 

 

 

Ad 6) Různé. 

 

Předsedkyně vyzvala senátory k dotazům. Senátor R. Vohnout se zeptal, zda senátoři  mají 

pravomoc vznášet podněty  k řešení organizačních záležitostí, které  považují za důležité 

nebo zda jen schvalují návrhy vedení. Předsedkyně ho vyzvala, zda by mohl být konkrétnější. 

Na to senátor R. Vohnout požádal rektora o stanovisko  například k zavedení elektronických 

neschopenek. Poznamenal, že by mu to jako vedoucímu katedry významně usnadnilo práci. 

Rektor T. Machula odpověděl, že veškeré podněty ke zlepšení a snížení byrokracie vítá a že by 

bylo dobře, aby byly  požadavky dodány v předstihu v písemné podobě přímo  na sekretariát 

rektora, aby  mohly být projednány s vedením a paní kvestorkou a bylo možno posoudit do jaké 

míry je  jejich realizace možná. Týká se to i elektronizace dokumentů. Jedná se o změny týkající 

se celé univerzity. 

 

Senátor O. Pecha z FROV se ptal na možnost úpravy komunikace pro pěší od budovy FROV 

a ZF ke kolejím, která je blátivá. Rektor slíbil nápravu. 

 



Senátor P. Šmilauer  se ptal na stav přípravy nového Mzdového předpisu s tím, že mzdy 

představují významnou nutnou položku ve výdajích univerzity a že by tedy změny měly být 

konzultovány s Ekonomickou komisí, nejen s Legislativní komisí, protože zvýšené výdaje na 

mzdy budou znamenat omezení výdajů na jiné položky. 

 

Na to rektor T. Machula odpověděl, že přípravu Mzdového předpisu provází jisté problémy a 

zdržení oproti původnímu plánu, protože se mění po 10 letech celá jeho architektura. 

V současné době probíhají interní audity, např. na PřF, kde se ukazuje celá řada nedostatků. 

Proto přípravě mzdového předpisu musí předcházet vytvoření Katalogu typových pozic, kde 

jednotlivé kategorie (např. technik, jež existují v mnoha variantách) budou sloučeny a jejich 

počet bude redukován cca na polovinu. Do konce února by měla vzniknout verze Mzdového 

předpisu, která bude obsahovat rozsah mzdových tarifů, rozdělení do mzdových tříd, 

odvozených z platových tříd. Ten by měl být diskutován na fakultách a v senátu v březnu. 

Finální znění by mělo vzniknout do prázdnin. Poté by měl být předložen ke schválení MŠMT 

a na podzim se předpokládá příprava prováděcího předpisu. Platit by měl začít v lednu příštího 

roku. 

 

Senátor R. Vohnout se ptal, kdy se začne s rekonstrukcí „Bobíku“. Rektor T. Machula přizval 

na jednání kvestorku J. Valentovou, která vysvětlila, že už se s rekonstrukcí mělo začít, ale 

protože se jedná o nákladnou akci, investici za více než 200 mil Kč,  z programu PROQUIN, 

je nutné vyjádření Ministerstva financí, na něž se v současné době čeká. Současně ve stejném 

prostoru bude probíhat rekonstrukce koleje K4 (z jiného projektu, zde je míra kofinancování 

40%). Hotovo by mělo být v srpnu 2022. 

 

Rektor T. Machula  odůvodnil neúčast kvestorky na  celém jednání AS JU nutností  akutního 

řešení situace, která souvisí se zákonem o navýšení minimální mzdy s účinností k 1. 1. 2020 

na 14 600 Kč. Ten byl zveřejněn ve sbírce zákonů  20. 12. 2019  a jeho realizace znamená  

rovněž změny  nejnižší úrovně  tzv. zaručené mzdy v tarifních třídách. Je tedy potřeba nastavit 

úroveň tarifních složek a výkonnostních příplatků. 

 

Rektor T. Machula  hovořil o další změně s platností od nového kalendářního roku. Jde  

o platbu tzv. Poplatku z pobytu. Ten (v Českých Budějovicích ve výši 15, - Kč za den) za 

každého ubytovaného, jehož doba pobytu nepřekročí 60 po sobě následujících dní, odvedou 

městu Koleje a menzy. Tento poplatek se týká i studentů a pedagogů ubytovaných na koleji po 

dobu kratší než zmíněných 60 dnů, tedy krátkodobých pobytů a stáží. Netýká se studentů 

ubytovaných celý semestr. Senátor O. Doktor zmínil, že jde o  náhradu stávajících  místních 

poplatků rekreačních a z ubytovací kapacity. Prorektor Jiroušek poznamenal, že to souvisí 

s novelou Zákona o místních poplatcích. Poplatek bude vybírán na recepci při ubytování. 

 

Závěrem rektor T. Machula  krátce načrtl  svou představu o návrhu rozpočtu JU na rok 2020. 

Rozpočet bude jako v minulých letech složený z položek A+K a RVO, předpokládá se nárůst 

A+K o cca 30 mil. Kč, RVO podle podílu JU na celkovém výkonu VŠ (rektor předpokládá  

nárůst cca 30 mil. Kč). Zdůraznil snahu vedení zmírnit velké rozkolísání mezi fakultami. Ujistil, 

že u žádné fakulty nedojde k poklesu finančních prostředků oproti loňskému roku. Návrh 

rozpočtu by měl být projednáván na příštím zasedání Akademického senátu JU. 

 

 

Příští zasedání AS JU se bude konat  18. 2. 2020 

 

 



Zapsala: Marie Hronková 

Ověřili:  Martin Klapetek (TF) a Jan Neugebauer (ZSF) 

Formálně upravila: Iva Žlábková 

 


