
Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

20. 4. 2021 

zápis z jednání 

 

 

Pozn.: Veškerá jména v zápise jsou uváděna bez titulů. 

 

Přítomni: 

Bechyně R., Bláha F., Dolák F., Dombrovská E., Dvořák P., Franta P., Hrubý R., Hudáčková 

A., Chvojka O., Jersáková J., Juráň J., Kaplická Yakimová V., Kolářová L., Kresan J., Lang L., 

Lassner J., Linhart O., Lisner A., Mazanec H., Neugebauer J., Nguyen P., Novák A., Novotná 

M., Pecka Z., Prošková A., Randák T., Rokos L., Sattran J., Sláma J., Smetana P., Staněk L., 

Suchomelová V., Šedová L., Volek T., Votruba M.H., Zusková E. (36) 

Omluveni: 

Havelka Z., Hubálek M., Svárovská T., Wernerová B. 

Hosté: 

Jiroušek B. (rektor JU), Hojdekr M. (prorektor pro rozvoj), Valentová Jiřina (kvestorka), 

Friebel L. (prorektor pro řízení a vnější vztahy) 

 

 

 

Průběh zasedání: 

 

 předseda senátu R. Hrubý zahájil (ve 14:00 hod.) zasedání AS a přivítal přítomné senátorky 

a senátory; místopředseda F. Dolák konstatoval (na základě prezenční listiny) 

usnášeníschopnost senátu 

 

 předseda senátu R. Hrubý vznesl návrh na obsazení funkcí zapisovatele, ověřovatelů a 

skrutátorů zasedání: zapisovatelka (L. Kolářová, TF), skrutátorky (A. Hudáčková, ZSF; A. 

Prošková, FF), ověřovatelé (A. Lisner, PřF; J. Sláma, ZF) 

AS JU schválil návrh na obsazení pojednávaných funkcí (celkem hlasovalo 31: PRO 31 – 

ZDRŽELI SE 0 – PROTI 0). 

 

 předseda senátu R. Hrubý vznesl návrh týkající se přidání bodu programu (s odvoláním na 

dříve rozeslaný email senátora P. Nguyena k přípravě nových webových stránek JU a jejích 

součástí), senátor P. Nguyen svůj požadavek potvrdil 

AS JU schválil návrh o přidání bodu programu týkající se přípravy nových webových stránek 

JU a jejích součástí (celkem hlasovalo 32: PRO 31 – ZDRŽELI SE 0 – PROTI 1). 

 

 předseda senátu R. Hrubý požádal o schválení celého programu jednání AS JU (dle dříve 

rozeslaného programu + v rozšíření o nový bod programu) 

AS JU schválil návrh programu v podobě odpovídající rozeslané pozvánce a rozšířený o výše 

odsouhlasený bod programu (celkem hlasovalo 32: PRO 32 – ZDRŽELI SE 0 – PROTI 0). 

 



Body programu: 

 

1. Jednací řád Vědecké rady JU 

 podklady byly senátorům zpřístupněny s předstihem v řádné zákonné lhůtě 

 žádné příspěvky do diskuze 

AS JU schválil Jednací řád Vědecké rady JU v předložené podobě (celkem hlasovalo 31: PRO 

30 – ZDRŽELI SE 1 – PROTI 0). 

 

2. Jednací řád AS FROV JU a Jednací řád Vědecké rady FROV JU 

 podklady byly senátorům zpřístupněny s předstihem v řádné zákonné lhůtě 

 žádné příspěvky do diskuze 

AS JU schválil Jednací řád AS FROV JU a Jednací řád Vědecké rady FROV JU (hlasování 

proběhlo ke každému bodu zvlášť: a) celkem hlasovalo 33: PRO 32 – ZDRŽELI SE 0 – PROTI 

1; b) celkem hlasovalo 33: PRO 32 – ZDRŽELI SE 0 – PROTI 1). 

 

3. Volební řád ZSF JU 

 podklady byly senátorům zpřístupněny s předstihem v řádné zákonné lhůtě 

 předseda senátu R. Hrubý upozornil, že se jedná o opakované hlasování, neboť při dřívějším 

hlasování o daném volebním řádu (proběhlo per rollam) někteří senátoři hlasovali před 

stanoveným termínem, takže celkový výsledek hlasování nelze považovat za platný 

 žádné příspěvky do diskuze 

AS JU schválil Volební řád AS ZSF JU (celkem hlasovalo 33: PRO 33 – ZDRŽELI SE 0 – 

PROTI 0). 

 

4. Příprava nových webových stránek JU a jejích součástí / odhlasovaný bod programu/ 

 předseda senátu R. Hrubý otevřel diskuzi: 

o senátor P. Nguyen (předkladatel tohoto bodu jednání) vyjádřil kritické stanovisko ke 

způsobu přípravy nových webových stránek ze strany univerzity (a vysoutěžené externí 

firmy), jež předpokládá nemalé nasazení akademických pracovníků jednotlivých fakult 

při přesouvání stávajících obsahů webu do nového redakčního systému; dále vznesl 

dotaz, jaký prostor k dotváření webových stránek dostanou jednotlivé katedry 

o rektor B. Jiroušek (za vedení univerzity) poukázal na to, že nemá jít o přesuny celých 

položek a textů, nýbrž spíše jen odkazů, a že daná záležitost je v zájmu univerzity i 

jednotlivých fakult (vlastní data rozlišíme nejkompetentněji my sami, aniž bychom 

riskovali jejich znehodnocení) 

o prorektor L. Friebel (za vedení univerzity) vysvětlil okolnosti přípravy a výběru firmy, 

důvody volby nového redakčního systému, kterým se otevírá velké pole působnosti při 

budoucí vlastní správě systému; daná volba byla označena jako flexibilní, dostupná a 

z dlouhodobého hlediska nikoli finančně nevýhodná; interní přesun dat označil L. Friebel 

rovněž za žádoucí, přičemž se předpokládá základní průnik obsahu pro všechny, 

s dostatečnou volnou kapacitou pro jednotlivé fakulty a katedry 

 předseda senátu R. Hrubý podal návrh, aby se zúčastněné strany sešly k další diskuzi mimo 

rámec jednání AS a posléze informovaly senát o výsledném stanovisku 



 senátor J. Smetana vznesl návrh, aby bylo k danému bodu přiřazeno usnesení; s jeho 

předběžným zněním vyjádřily ještě před hlasováním souhlas všechny zúčastněné strany 

AS JU bere na vědomí informaci o dosavadní přípravě webových stránek JU a jejích součástí a 

očekává od vedení JU k dané záležitosti stručnou písemnou zprávu – nejpozději k termínu 

příštího jednání AS dne 18.5. (celkem hlasovalo 31: PRO 30 – ZDRŽELI SE 1 – PROTI 0). 

 

5. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU – bez připomínek 

 

6. Informace z jednání RVŠ /prorektor L. Friebel/ 

 dne 15.4. proběhlo jednání Rady vysokých škol; některé body z jednání užšího 

předsednictva: 

o požadavek na vládu, aby v souladu s plánem MŠ umožnila návrat studentů do škol 

o požadavek na MZ, aby bylo umožněno očkování zaměstnanců VŠ, včetně kompenzace 

nákladů spojených s očkováním 

o studentská rada vyjádřila znepokojení nad děním kolem rady ČT 

o podnět od ekonomické komise: z porovnání mezd vychází nominální mzda VŠ-

pracovníků o 1,4% nižší než průměrná mzda v ČR ve sledovaném období 

o podnět od legislativní komise: návrh na úpravu novely o podpoře výzkumu 

 

7. Různé 

 příští zasedání AS JU proběhne 18.5.; podklady budou k dispozici na úložném disku webu 

nejpozději do 4.5. 

 rektor B. Jiroušek: do konce týdne obdrží zaměstnanci informační email týkající se návratu 

posledních ročníků k výuce, za současně probíhajícího testování na covid-19 

 senátor J. Smetana: požádal o informaci k přípravě a úpravám mzdového předpisu JU 

o rektor B. Jiroušek: věc je aktuálně v jednání 

o kvestorka J. Valentová: proběhlo jednání s děkany → univerzita půjde cestou tarifního 

rozpětí (nikoli jednotný tarif), které bude doplněno kariérním řádem (budou aplikovat 

děkani jednotlivých fakult); mzdový tarif již byl vícekrát připomínkován, v tuto chvíli je 

textová stránka už připravena; kariérní řád bude vypracován podle vzoru již funkčních 

kariérních řádů jiných univerzit → mzdový předpis by měl být předložen ke schválení 

v červnu t. r. 

 senátorka V. Kaplická: dotaz, zda senát odpověděl na dopis prof. Bílkovi (bylo předmětem 

minulého jednání AS) – předseda senátu R. Hrubý odpověděl, že senát považuje za 

postačující veřejně dostupný zápis z jednání 

 senátorka J. Jersáková: dotaz, zda by při hlasování per rollam bylo možno ošetřit, aby 

nebylo pro ostatní adresáty viditelné, jak kdo hlasuje – předseda senátu R. Hrubý odpověděl, 

že v případě veřejného hlasování, kterým je per rollam, to nepředstavuje žádný problém; 

z následující diskuze vyplynulo (senátoři L. Kolářová, T. Volek, J. Sláma), že tzv. veřejné 

hlasování per rollam z definice musí proběhnout přes společný adresář 

 předseda senátu R. Hrubý závěrem poděkoval senátorům za jejich práci a J. Milotovi a jeho 

týmu za kvalitní technické zázemí 

zapsala: Lucie Kolářová; ověřili: A. Lisner, J. Sláma 


