
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZE DNE 18. 2. 2020 

Přítomni (abecedně, bez titulů, s uvedením součásti): Bárta Jan (ZF), Berková Simona (ZSF), 

Doktor Ondřej (PřF), Dolák František (ZSF), Dvořák Petr (PF), Gela David (FROV), Hrdlička Josef 

(FF), Hronková Marie (PřF), Hrubý Rudolf (EF), Chvojka Ondřej (FF), Jajtner Tomáš (FF), Kilbergr 

Pavel (TF), Klapetek Martin (TF), Kočerová Martina (TF), Kuneš Radim (ZF), Ložek Filip (FROV), 

Mareš Lukáš (TF), Novotná Martina (EF), Ondr Pavel (ZF, od bodu 2 programu), Pecha Oldřich 

(FROV), Polanová Alena (ZSF), Randák Tomáš (FROV), Šmilauer Petr (PřF), Vaclík Jan (FF), Veber 

Tomáš (TF), Volek Tomáš (EF), Vohnout Rudolf (PřF), Voráček Marek (PF), Zusková Eliška 

(FROV), Žlábková Iva (PF). 

Omluveni: Fiala Jan (PřF), Hudáčková Andrea (ZSF), Marešová Anna (PF), Neugebauer Jan 

(ZSF), Vítečková Miluše (PF), Zábranský Luboš (ZF) 

Nepřítomni: Buřič Tomáš (EF), Dvořák Martin (FF), Hric Matyáš (EF), Jabůrek Roman (ZF) 

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

Valentová Jiřina (kvestorka JU), zástupci z řad zaměstnanců Rektorátu JU. 

Program:  1. Organizační záležitosti AS JU. 

  2. Představení Metodiky přípravy rozpočtu JU. 

  3. Informace z RVŠ. 

  4. Informace ze Studentské komory AS JU. 

  5. Různé. 

Ad 1) AS JU nejprve schválil zapisovatele (Veber, TF), ověřovatele zápisu (Dolák – ZSF, Kuneš – 

ZF) a skrutátory (Mareš – TF, Berková – ZSF), hlasováním 26 pro – 2 se zdrželi – 0 proti. 

Následně přistoupil k hlasování o programu (28 – 0 – 0), který byl jednomyslně schválen. Stran 

organizačních záležitostí řešil AS JU nutnost provedení druhé revize Volebního řádu JU, 

přičemž předsedkyně AS JU Žlábková vyzvala členy Legislativní komise AS JU ke schůzce a 

revidování všech vnitřních předpisů. Senátor Šmilauer vznesl pouze připomínku, že 

připravovaných letošních voleb do AS JU se úpravy vnitřních předpisů již samozřejmě týkat 

nebudou. Těsně před koncem projednání těchto organizačních otázek přišel senátor Ondr (ZF), 

počet přítomných členů AS JU dosáhl 29. 

Ad 2) Rektor a kvestorka JU představili Metodiku přípravy rozpočtu JU. Ekonomická komise AS 

JU metodiku projednala na setkání s rektorem a kvestorkou JU 6. 2. 2020 a k metodice měla 

jen minimum připomínek, které představil senátor a předseda komise Volek (EF), zejména 

v otázce rozhodného termínu pro počet studentů na dané součásti (nakonec se ale většina 

členů komise shodla na datu navrhovaném rektorem JU – 15. 5.), a dále v otázce rozdělení 

částky plynoucí z části K rozdělované dle efektivity. Zde senátor Šmilauer doporučil 

nepracovat s mediánem, ale dle skutečného stavu (nemusí být čtyři kvalitnější a čtyři méně 

kvalitní – efektivní fakulty, poměr může být jiný). Kvestorka JU po zkušební modelaci oznámila, 

že i při zapracování této připomínky Ekonomické komise AS JU budou rozdíly mezi částkami 



jen minimální a rektor JU vyjádřil ochotu připomínku senátora Šmilauera, potažmo komise, 

zapracovat do metodiky. Další připomínky nebyly vzneseny, s výjimkou senátora Hrdličky (FF), 

který upozornil na výborné hodnocení několika fakult publikované v časopise Týden, v němž 

se 4 fakulty umístily vždy mezi prvními pěti ve svých oborech. Poté ještě vystoupila kvestorka 

JU a představila významnější rozpočtové změny plánované pro rok 2020, upozornila 

především na růst cen služeb, nová pracovní místa na Rektorátu JU a nárůst mezd, plynoucí 

jednak z nárůstu výše minimální zaručené mzdy a jednak z personální politiky vedení JU ve 

vztahu k zaměstnancům Rektorátu JU. Po tomto sdělení zástupci rektorátu přítomní mezi 

hosty jednání opustili. Metodika byla projednána. 

Ad 3) Prorektor Jiroušek upozornil na to, že je třeba hledat jeho nástupce do Rady vysokých 

škol, navrhl za sebe předsedkyni AS JU Ivu Žlábkovou (PF). Vzhledem k tomu, že RVŠ ani její 

orgány nezasedaly od poslední schůze AS JU, neformálním doporučením nového zástupce 

Jiroušek své vystoupení uzavřel. 

Ad 4) Senátor AS JU Pavel Kilbergr (TF) pouze konstatoval, že Studentská komora AS JU nechce 

na tomto zasedání přednést ani řešit. 

Ad 5) V bodě Různé připomněla předsedkyně AS JU nutnost nominovat zástupce do hlavní a 

do fakultních volebních komisí pro nadcházející volby do AS JU, schůze nového AS JU je 

předpokládána již 9. 6. 2020. Dále senátor Šmilauer upozornil na opatření rektora JU číslo R420 

„Opatření rektora ke stanovení evidence pracovní doby akademických pracovníků na 

Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích“, článek 10, kde se z jeho pohledu jedná o 

duplicitu a nadbytečnou administrativu. Rektor i kvestorka JU však upozornili na to, že dosud 

schází JU jednotný systém elektronické evidence, který by do budoucna mohl duplicitu 

odbourat, rektor JU ujistil AS JU, že na zjednodušení systému se již pracuje. Senátor Šmilauer 

poté formuloval podpůrné usnesení, o němž však po krátké diskuzi senát nakonec nehlasoval 

a doladění jeho formulace ponechal na svou příští schůzi 17. 3. 2020. Schůze AS JU byla poté 

oficiálně skončena. 

Zapsal: Tomáš Veber 

Ověřili: František Dolák, Radim Kuneš 

Formálně upravila: Iva Žlábková 


