
Zápis ze zasedání akademického senátu JU ze dne 11. 5. 2004 

 
Přítomni (bez titulů): Křišťan, Blažka, Hauer, Vančura, Švejda, Duda, Liška, Kaplánek, Erlichová, 
Svoboda, Jílek, Doskočil, Podlaha, Holátová, Papež, Král, Sak, Rubeš, Koutecký.  
Nepřítomní (bez titulů): Kozlová, Jukl, Kaštovský, Krejčí, Pavlík, Volný, Havlíček, Hrubý, Filistein, 
Bezecný. 

 
Hosté: rektor JU prof. Bůžek, prorektor JU prof. Brandl,  prorektor JU prof. Střeleček, prorektor JU 
prof. Zrzavý, kvestorka JU ing. Kropáčková, ředitel HÚ JU dr. Novotný, prof.Novotný ved. odd. pro 
doktorské studium ZSF, proděkan PF prof.Holec.  
Další  hosté: Holoubek, Růžička, Zdechovský. 
 
 

Předseda AS JU zahájil schůzi a na základě prezenční listiny konstatoval, že senát je schopen 
usnášení. 
Pověření skrutátoři (bez titulů): Liška, Papež.  
Schválení zápisu z minulého zasedání - jednomyslně schváleno. 
Schválení programu zasedání. Bez námitek - jednomyslně schváleno. 
Program:  

1. Schvalování Výroční zprávy o činnosti JU za rok 2003.  
2.  Schvalování  Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2003.  
3. Schvalování aktualizace Dlouhodobého záměru  JU na rok 2005. 
4. Schvalování návrhu rozpočtu HÚ JU pro rok 2004.  
5. Schvalování Volebního a jednacího řádu AS PF JU. 
6. Schvalování Studijního řádu doktorského studia ZSF JU.  
7. Informace studentské komory AS JU. 
8. Různé 
 

1.  Schvalování  Výroční zprávy o činnosti JU za rok 2003. 
Prorektor Střeleček  informoval: materiál splňuje požadavky MŠMT.  
Byl zpracován dle předepsané osnovy MŠMT, byl předán v pozdním termínu, na zpracování bylo 
málo času. Materiál je zpracován různými subjekty, proto se některé jeho části překrývají. Pro příští 
zpracování bude přijato takové opatření, aby k této duplicitě nedocházelo.   
Připomínky: Prof. Blažka upozornil:  
a) na gramatickou chybu v materiále,  

b) na  bod.8.2. - tab.věkové struktury není zcela v souladu s počty interních a externích pracovníků, 
c) na překlep v údajích o přírůstcích hospodářských zvířat, je uvedeno 1kg má však být 1kg/den 
Vyjádření prof.Střelečka : bod a) a c) – bude opraveno, 

Prof. Blažka se dotázal: zda by byla možnost nahradit termín „odborný asistent“ termínem „vědecký 
pracovník“ u vedoucích pracovníků. 
Vyjádření pana rektora: i on by rád přivítal tuto možnost, avšak musí být dodržena textace katalogu 
prací  termín „odborný asistent“ je závazný. 
Mgr.Doskočil vznesl  dotaz, proč VZ nereferuje o součástech, které jsou zaneseny v  organizačním 
schématu na začátku zprávy. Jedná se o Centrum jazyků, Centrum informačních technologií, Institut 
pro etiku a rozvoj. 
Vyjádření prof.Střelečka : Centrum jazyků, v roce 2003 nebylo, Centrum informačních technologií, 
krátká informace o jeho činnosti v materiálu je, Institut pro etiku a rozvoj, opravdu zde informace 
není. 
Vyjádření pana rektora: Institut pro etiku a rozvoj je ve struktuře TF a bude upřesněna jeho činnost.  
Další dotaz se týkal organizačního schématu a jeho struktury. 
Vyjádření pana rektora: Organizační schéma  ve Výroční zprávě o činnosti JU za rok 2003 bylo platné. 
V současnosti je vytvářen  nový organizační řád, na který naváže moderní  a funkční  organizační 
schéma.        

 



V materiálu budou provedeny jazykové korektury,  doplněny jednotky přírůstků hosp. zvířat a 
zdůvodněno, proč dotazované kapitoly nejsou součástí  zprávy.   

AS JU jednomyslně schválil Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2003. 
 

2. Schvalování Výroční zprávy o hospodaření JU za rok 2003. 
Kvestorka JU ing. Kropáčková, upozornila na  osnovu Výroční zprávy o hospodaření, vysvětlila, že na 
základě osnovy MŠMT byla tato zpráva zpracována a lze ji doplnit vlastními údaji nad rámec osnovy.  

AS JU schválil Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2003: 17 hlasů pro, 1 se zdržel 
hlasování. 
 

3.  Aktualizace dlouhodobého záměru  JU v ČB na rok 2005 
Prorektor Zrzavý: Dlouhodobý záměr  JU v ČB je základním  pětiletým dokumentem, současná 
aktualizace je poslední. Zásadami Aktualizace dlouhodobého záměru  JU v ČB jsou: stručnost a 
pragmatičnost. Ve čtvrtek projednala a schválila materiál Správní rada. 
Připomínky a dotazy:  
na str.6: změna textu – dokončit převod pozemků do vlastnictví bude nahrazeno: dokončit převod 
potřebných  pozemků do vlastnictví 
na str.7: změna textu – od nástupu na vysokou školu bude nahrazeno: od uzavření pracovního poměru 

na str.4: dotaz, prof.Blažka :  bude-li posílena působnost katedry pedagogiky a psychologie 
Pan rektor vysvětlil, že posílí, ale zůstane ve struktuře PF. PF hledá novou tvář, je třeba jít ve směru 
nových a moderních požadavků, jsou a budou hledány  a zpracovány modely dalšího směru. Přiblížil 
senátorům současné 2 modely přípravy učitelů. 
AS JU jednomyslně schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru  JU v ČB. 
 

4. Schvalování Návrhu rozpočtu HÚ JU pro rok 2004. 
Ředitel HÚ JU dr. Novotný vysvětlil,že návrh prošel kolegiem ředitele, byl schválen. Záležitost 
vyrovnání s PF byla vyřešena smlouvou, která je již uzavřena.  
AS JU jednomyslně schválil Návrh rozpočtu HÚ JU pro rok 2004. 
 

5. Schvalování Volebního a jednacího řádu AS PF JU. 
Proděkan PF uvedl, že Volební a jednací řád AS PF JU prošel diskusí a byl schválen fakultním 
senátem.  
Připomínky: p.Duda : čl.6 - proč systém, kdy svého zástupce  do senátu volí zvlášť studenti a zvlášť 
akademičtí pracovníci. 
Vysvětlení pan proděkan i prof.Švejda – přání vyšlo z řad studentů, kteří neznají některé pedagog. 
pracovníky, prorektor Střeleček uvádí, že tato textace je v rozporu s volebním právem, předseda senátu 
upozorňuje, že tento systém je na některých VŠ, prof.Zrzavý osvětlil historickou kontinuitu, 
prof.Brandl poukázal na zákon o VŠ, pan rektor - rozhodnutí  universitního senátu bude platit, 

upozornil na  event.konflikt fakultního a univerzitrního senátu, to potvrdil i prof.Zrzavý.   
 

Kladný postoj k předloženému materiálu od nikoho z PF nezazněl, alternativní návrh nebyl předložen. 
Hlasování : SK :  pro: 0, proti: 4, zdrželi se : 4 
                   PK  : pro:  2, proti 1, zdrželi se : 8 
Návrh Volebního a jednacího řádu AS PF JU nebyl AS JU schválen. 

 

6. Schvalování Studijního řádu doktorského studia ZSF JU. 
Ved. odd. pro doktorské studium ZSF prof.Novotný informoval, že Studijní řád doktorského studia 
ZSF JU byl schválen senátem fakulty 31.3.2004, jeho platnost je 1.duben 2004 a  materiál je v souladu 
se zákonem o VŠ. 
Dotaz, kdo poslal materiál do senátu bez toho, aby byl zaslán panu rektorovi nebo prorektorovi. 

Diskuse ke služebnímu postupu a kompetencím  při schvalování dokumentů: Prof.Střeleček- materiály 

akademickému senátu JU předkládá rektor, prof.Brandl.-vnitřní normy a předpisy musí být 
předkládány rektorovi, p.Koutecký- proč nelze materiály zaslat přímou cestou a rektorovi pouze na 
vědomí, p.Doskočil - o jaký  předpis se opírá tvrzení, že cesta musí být přes rektora, prof.Blažka 



navrhuje provést výklad VŠ zákona ve vztahu k vnitřním předpisům. Prof.Brandl vysvětlil funkci 
vyšší normy a souvislosti  fakultních a universitních předpisů. Pan rektor upozornil na svou 
odpovědnost za všechny materiály a proto nutnost dodržet posloupnost z důvodů  možnosti kontroly 
správnosti. 
Předseda AS JU se dotázal prorektora pro studium, zda se po zběžném náhledu domnívá, že 
předkládaný materiál z jeho hlediska potřebuje upravit. Po jeho kladné odpovědi navrhl  zástupci 
předkladatele stažení materiálu z projednávání AS JU a jeho opětovné předložení po konzultaci 
s rektorátem. Zástupce ZSF stahuje tento bod z programu jednání AS JU, s tím, že seznámí děkana 
ZSF s diskusí kolem postupu předkládání materiálu. 
 

7. Informace studentské komory AS JU. 
 
Volba delegáta do RVŠ -  studentské komory 
Kandidáti : Ing.Jan Holoubek a DiS. Jonáš Růžička. 
Kandidáti se představili v krátkém vystoupení. Diskusi vedl Liška, byla podána instruktáž k volebním 
lístkům a jejich vyplnění. 
Výsledky hlasování:  
Rozdáno : 19 hlasovacích lístků, vráceno 19 lístků. 
Komora studentů- 8 lístků:  Holoubek : pro 0, proti 0, 
                                            Růžička :    pro 6, proti 0,  
                                         zdrželi se:   2. 
Komora učitelů 11 lístků:   Holoubek:  pro 1 proti 1, 
                                           Růžička :    pro 6 proti 0,  
                                           zdrželi se   3. 
AS byl zvolen  nadpoloviční většinou přítomných senátorů delegát do RVŠ - studentské komory:  

DiS. Jonáš Růžička.  
 

Informace delegáta v RVŠ -  studentská komora 
Bc.  Zdechovský: 
informoval o současném dění SK, pokračuje jednání kolem stravování a ubytování studentů. 
Ke dni 11.5.2004 podal AS JU rezignaci na svou pozici delegáta do RVŠ -  studentské komory 
poděkoval všem za podporu a spolupráci a rozloučil se  členy AS JU. Předseda AS JU poděkoval Bc. 
Zdechovskému za jeho osobní angažovanost a aktivní přístup k práci RVŠ.  
 
Presentace : Student JU – informační server   www.student.jcu.cz  
Senátor Duda provedl presentaci studentského informačního serveru, který bude provozovat 
studentská komora. Upozornil, že server není oficiální součástí webových stránek JU. 
Požádal o spolupráci a při navázání kontaktů s lidmi, kteří jsou ochotni psát příspěvky a články. 
Bude navázána spolupráce s Meridiánem. 

Pan rektor pochválil server, hodnotí vnitřní diskusi a také fakt, že iniciativa vznikla ze strany studentů. 
Připomněl, že zachování akademické diskuse by mělo být doplněno vyvěšením zásad pro 
uveřejňování příspěvků a  zachování  všech zákonů a etických pravidel. 
Prof.Brandl pochválil také, pouze malá připomínka k 1. stránce a rozcestníku. 
Senátor Duda – je ošetřeno uveřejňování protizákonného textu stálým dohledem a mazáním. 
Předseda senátu doporučil, aby studenti informovali ped.pracovníky o možnosti přispívat do Student 
JU – informační server. 
 

8. Různé 
Návrh na schvalování el.poštou.  
A/  Kvestorka JU ing. Kropáčková předkládá materiál Plán tvorby a čerpání centrálního FRIM. 
Týká se roku 2003-2007.v roce 2004 musí být provedena aktualizace, protože došlo k navýšení sazeb 
DPH, které je třeba promítnout do plánu. 
Materiál byl projednán se zástupci všech součástí, souhlasí s tímto rozdělováním, s materiálem bylo 

seznámeno i kolegium rektora. 
 

http://www.student.jcu.cz/


  B/  Pan rektor seznámil senát s rozhodnutím – bude provedena změna mzdového tarifu.  
Pan rektor vysvětlil svoji strategii stabilizace struktury pracovníků, kterou vidí v navýšení tarifní 
složky. Dává přednost této cestě oproti úpravám osobního hodnocení, které není v  současné době 
motivující.  Vzhledem k tomu, že nebyl včas dán souhlas ZF a BF s připravovanými změnami, 
materiály se teprve připravují. Protože další schůze senátu bude až v měsíci říjnu, žádá o schválení 
tohoto materiálu  el.poštou. 
 
C/  Pan prorektor Brandl požádal AS JU o  zařazení do el. hlasování dvou dokumentů, které musí být 
MŠMT schváleny. Jedná se o přílohy  Statutu univerzity : přílohu č.2: Seznam akreditovaných 

studijních programů a přílohu č.3: Seznam oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem. Protože další schůze senátu bude až v měsíci říjnu, žádá o schválení tohoto materiálu  
el.poštou. 
 
Diskuze: 

 
Informační toky: 
Diskuse k možnosti senátorské aktivity, potřebě informací od studentů ( prof.Zrzavý), 
pan rektor informoval o vytvoření studentské rady, jako poradního orgánu rektora, protože chce být 
informován i o potřebách studentů. Vysvětlit potřebu studentské rady,  tvorbu a funkci. 

Připomínky : 
Vzhledem k tomu, že některé materiály, které je třeba schválit jsou obtížně přístupné na webových 
stránkách, tyto budou zasílány senátorům k prostudování jako příloha v e-mailové poště.  
Námět k uvážení: 
Senátor Duda: zástupce do studentské komory RVŠ by měl být vybaven pracovními pomůckami např. 
počítač. Paní kvestorka  JU tuto možnost zváží.  
Informace z RVŠ 
Předseda senátu: 
 připomněl možnost zapojení se do diskuse o návrhu zákona o VŠ - všechny materiály senátorům 
zaslal. 

 Informoval o Týdnu neklidu a aktivitě olomoucké univerzity a jejich pravidelných zasedáních.  
Vyhlášení voleb  
Je třeba avizovat, kolika lidí se týká změna mandátu. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS JU bude 
dle předběžné dohody směřováno na říjen 2004. 
 

Závěrečné slovo pana rektora 
Po veřejném slyšení v senátu ČR  informoval, že užívání názvu Česko je plně legitimní. 
Informoval o dalším zvýšení prestiže JU a to jmenování doc. Hrabánkové a doc. Šimka profesory 
prezidentem republiky. Slavnostní akt  se bude konat v Karolinu 21.května 2004. Zastupovat ho zde 
bude prorektor prof.Brandl. 
Poděkoval všem senátorům za vstřícnost  a dobrou spolupráci. 
 

 
Datum příštího zasedání AS JU bude oznámeno: předpokládaný termín říjen 2004 

 
 
Zapsala: Darja Holátová 
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