
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 10. 4. 2018 

Přítomni (bez titulů): J. Bárta, S. Berková, A. Burianová, F. Dolák, Dvořák M, Dvořák P, D. Gela, V. 

Hadačová, T. Hauer, E. Havlová, J. Hrdlička, M. Hric, M. Hronková, R. Hrubý, A. Hudáčková, P. Kilbergr, 

L. Mareš, R. Míčka, J. Neugebauer, P. Ondr, K. Pícha, A. Polanová, V. Profant, T. Randák, D. Skalický, P. 

Soukup, P. Šmilauer, T. Veber, T. Volek, L. Zábranský, E. Zusková, I. Žlábková 

Omluveni (bez titulů): T. Buřič, R. Gebauer, O. Chvojka, M. Klapetek, R. Kuneš, J. Vaclík, M. Vítečková 

Hosté (bez titulů): T. Machula (Rektor JU), T. Polívka (Prorektor pro vědu a výzkum), B. Jiroušek 

(Prorektor pro vnitřní hodnocení), R. Závodská (Prorektorka pro zahraniční vztahy), H. Kropáčková 

(Kvestorka JU), V. Tóthová (Děkanka ZSF), J. Bednář (Tajemník ZSF), I. Chloubová (Proděkanka pro 

studijní a sociální záležitosti ZSF), J. Vacková (Proděkanka pro vědu a výzkum ZSF), I. Hájek (Ředitel 

KaM), M. Vančura (Děkan PF), M. Křížek (Proděkan ZF), J. Pečlová (Koor. odbor. rada JU) , A. Kajanová 

(Předsedkyně OSSOO Základní organizace ZSF), F. Volf (Delegát Studentské komory RVŠ) 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

HLASOVÁNÍ O SKRUTÁTORECH, ZAPISOVATELI A OVĚŘOVATELÍCH ZÁPISU: 

Zapisovatel: Andrea Hudáčková (ZSF) 

Ověřovatelé zápisu: Eliška Zusková (FROV), Luboš Zábranský (ZF) 

Skrutátoři: Jan Neugebauer (ZSF), Pavel Kilbergr (TF) 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:  

PRO – 26 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 4 

PROGRAM: 

1. Organizační záležitosti AS JU. 

2. Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na 

jednotlivé součásti JU. 

3. Informace z Rady VŠ. 

4. Informace ze Studentské komory AS JU. 

5. Různé. 

Pozměňovací návrhy k programu jednání: NEJSOU 

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU JEDNÁNÍ: 

PRO – 30 

PROTI – 0 

ZDRŽEL SE – 0 



Program jednání byl přijat. 

Ad 1) Organizační záležitosti AS JU 

Předsedkyně AS JU Iva Žlábková předala osvědčení o členství novému členovi AS JU Janu Bártovi ze ZF. 

 

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

2018 na jednotlivé součásti JU. 

Předsedkyně AS JU Žlábková předala slovo rektorovi JU Tomáši Machulovi. 

Rektor JU T. Machula hned na úvod sdělil, že po důkladném zvážení a po konzultaci stahuje Návrh 

rektora JU na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na jednotlivé 

součásti JU. 

Rektor JU T. Machula představil prezentaci, jak vzniklo původní navržení rozpočtu, a představil návrh 

dalšího postupu. 

Závěry z prezentace: 

Obrovské změny poměrů mezi fakultami nezpůsobila žádná z metodik interních, ale změna v přístupu 
MŠMT (zvýšení podílu K). Pokud budeme nadále uplatňovat přes 15 let trvající přístup (rozdělení 
prostředků na fakulty dle jejich podílu na získání těchto prostředků), rozdíly se budou velmi 
pravděpodobně nadále dramaticky prohlubovat. Vedení JU celou dobu poukazuje na nutnost zavedení 
vlastní interní metodiky rozdělení (nejen slepé překlopení peněz na fakulty), ale zatím se podařilo 
dohodnout pouze malou testovací metodiku. Obrovské rozdíly v nárůstu rozpočtu neplynou z 
rozhodnutí vedení JU, ale z vůle fakult co možná nejvíce zachovat postup pouhého překlopení peněz na 
fakulty. Změny jsou meziročně obrovské a dramaticky se vymykají legitimnímu očekávání určitého 
podílu na růstu celé JU (na základě dosavadních trendů). Na fakultách proběhly na začátku 2018 změny 
tarifů, které s oním legitimním očekáváním souvisely. Některé fakulty (přinejmenším 2) by se mohly 
dostat do finančních problémů. 
 

Návrh: 
Úprava rozdělení rozpočtu tak, aby se: 
1. na jedné straně principiálně zachoval dosavadní postup (je pozdě vymýšlet zcela nový), ale 

2. na druhé straně zajistit, aby některé fakulty nešly do červených čísel, 

3. a to celé tak, aby to bylo sociálně přijatelné (pro fakulty s velkým i malým nárůstem) 

4. Začít pracovat na zásadní reformě metodiky 

Příchod dalšího člena AS JU 

Rektor JU T. Machula preferuje důkladnou racionální a hlubší debatu a nastínil body pro schvalování 

na další schůzi. 

Příchod dalšího člena AS JU 

Kvestorka JU H. Kropáčková předala informace z MŠMT o přerozdělování prostředků  VVŠ. 

Rektor JU T. Machula preferuje racionální diskusi oproštěnou od emocí a do příštích let hledat způsob 

tvorby rozpočtu. Změna vůči dosavadním trendům je příliš velká a nebylo možné ji plně odhadnout 

předem. Je potřeba zvážit, zda není vhodné dát větší prostor k reakci na tyto změny. Profilem patří JU 

k výzkumným univerzitám, je třeba jít nahoru, ale neudusit fakulty, které nevynikají v K. Je třeba 

zvážení parametrických úprav stávajícího návrhu rozpočtu a vzít vážně vnitrouniverzitní metodiku. 



Rektor JU T. Machula plánuje v nejbližších dnech upravený návrh rozpočtu a představil prezentaci 

k tomuto návrhu.  

Rektor JU T. Machula měl prosbu k senátorům: 

- zvážit předložené argumenty 

- relativně rychle svolat další schůzi 

- vyjádřit se k tomu, zda navržená úprava je či není akceptovatelná 

 

Následovala diskuse: 

Senátor Šmilauer sdělil, že je třeba respektovat kritéria z MŠMT, ač jsou či nejsou dobrá, jinak hrozí, že 

se bude objem peněz v dalších letech zmenšovat. Není možné být v rozporu s tím, jaká jsou kritéria a 

jak se prostředky rozdělují. 

Rektor JU souhlasí, je třeba držet je základních kritérií, návrh má za úkol vyhlazení rapidního skoku. 

Senátor Randák měl na rektora JU dotaz, zda je tento krok motivační. Důraz na kvalitu je již mnoho let. 

Když ale dojde k výsledkům, vrátí se to směrem k solidaritě. 

Rektor JU souhlasí, interní metodiky jsou správné, nechce rušit trend, jen zmírnit. Ne každý typ kvality 

je vyjádřen v K. 

Senátor Dolák sdělil, že ZSF je ráda, že JU respektuje její specifika. Nelze např. porovnávat IF 

v přírodovědeckých disciplínách a ve zdravotně-sociální oblasti.  

Senátor Hrdlička se zeptal, proč je návrh rozpočtu dnes stahován, vždyť musel být schválen kolegiem 

rektora. 

Rektor JU odpověděl, že návrh rozpočtu byl stanoven těsně před odesláním do senátu a nešlo to dříve 

stihnout. Byl poslán do senátu a představen na kolegiu rektora v ten samý den. Nebyla tedy šance vést 

racionální debatu. 

Kvestorka vysvětlila problematiku tvorby rozpočtu, zdůvodnila, proč byl zhotoven na poslední chvíli. Je 

chybou, že nebyl projednán před odesláním do senátu. 

Senátor Šmilauer měl technickou poznámku, že není o čem hlasovat. 

Senátor Hrdlička měl dotaz, zda v případě, že senát odložení schválí, bude návrh řádně projednán s 

děkany a Ekonomickou komisí AS JU. 

Rektor JU: ano 

Senátor Volek vítá krok rektora a ptá se, jak to bude s rektorátem, zdali se počítá nadále s 10% 

nárůstem. 

Kvestorka: Počítá se s 5% nárůstem. 

Senátor Randák měl připomínku, že jsou fakulty, které nenavyšovaly plošně mzdy, které čekají na 

rozpočet. 

Senátor Hrdlička se ptá, které fakulty navyšovaly mzdy plošně. 

Kvestorka má k dispozici hrubá čísla, sdělila, že většina fakult se chovala střízlivě. 



Prorektor T. Polívka sdělil, že MŠMT doporučilo 10% nárůst, ale ne plošně. Rozhodně nesouhlasí 

s plošným navyšováním mezd. 

Senátor Pícha vidí několik problémů. Na VŠ jsme nekonkurenceschopní, na SŠ byl plošný nárůst mezd 

o 25% u pedagogických pracovníků a 15% u THP. 

Senátor Dvořák měl dotaz, zda kvalita jsou pouze RIV body, tedy věda. 

Rektor JU odpověděl, že RIV tam patří z 1/3, dále tam patří zaměstnanost, pedagogové cizinci, výjezdy 

aj. 

Senátor Mička se zeptal na směřování fakult, které jdou finančně dolu. 

Rektor JU chce podporu fakult, které jsou žádané a mají vysokou zaměstnanost absolventů. 

Děkan Vančura z PF: Na Pedagogické fakultě proběhl 8% nárůst mezd, fakulta je zdravá, rozpočet by 

ustála, navýšené finance chtěla investovat do vědy. Představil nepatrný rozdíl u učitele na VŠ a SŠ, PF 

chce zabránit odchodu akademických pracovníků. Sdělil, že čistota metodik dělá dobré vztahy, ale má 

své meze a upozornil na rozdílnost metodik v minulosti a dnes. 

Děkanka Tóthová sdělila, že ZSF je též finančně zdravá, má své Hodnocení akademických pracovníků, 

má odpovídající vědeckou činnost ve zdravotně-sociální oblasti nutné pro habilitační řízení, má 

aplikovaný výzkum. Sdělila, že nikdy ZSF nebude tam, kde je PřF a FROV. Kvalita je i jinde. 

Děkan Vančura upozornil, že při hodnocení excelentních publikací byly výsledky srovnatelné. 

Rektor JU připomněl, že jsou i jiné typy kvality. FROV je malá fakulta s obrovským výzkumem. Je třeba 

pochopit obě strany. 

Senátor Skalický se tedy ptá, kde je problém? 

Rektor JU odpověděl, že vychází z oficiálního sdělení jednotlivých fakult. 

Host Křížek informoval o nerovnosti kritérií, že přírodovědecký výzkum tvoří v celonárodním měřítku 

50 % a zemědělský pouze 4 %. 

Proděkanka Vacková ze ZSF informovala o obtížené kategorizace odborných článků ve zdravotně-

sociální oblasti.  

Děkan Vančura podpořil proděkanku Vackovou. 

Děkanka Tóthová reagovala na senátora Skalického a vysvětlila svá slova. 

Špička (ZF) upozornil na to, že jsme rozdílné instituce a měl dotaz, jestli se někde objeví pedagogická 

činnost. 

Rektor JU upozornil, že určitá kritéria se do pedagogické činnosti prolínají. 

Senátor Šmilauer požádal o brzký termín dalšího zasedání. 

Senátor Volek sdělil, že materiály do Ekonomické komise stačí zaslat 14 dní předem. 

Proběhla diskuse nad termínem předložení materiálu a následně dalšího zasedání AS JU. 

Vybrán termín 3. 5. 2018 v 15:00 

 



 

HLASOVÁNÍ O TERMÍNU PÚŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ: 

PRO: 23 

PROTI:0 

ZDRŽEL SE: 8 

Termín dalšího zasedání byl senátem přijat. 

Rektor JU Tomáš Machula poděkoval senátorům za konstruktivní diskusi. 

 

3. Informace z Rady VŠ. 

Prorektor B. Jiroušek informoval členy AS JU o schůzi předsednictva RVŠ, kde proběhla diskuse o 

statutu RVŠ. 

O dění ve Studentské komoře RVŠ informoval AS JU delegát za JU Filip Volf z PF JU. Senátory informoval 

o činnosti studentské části RVŠ, zejména o podpoře akce „Vyjdi ven“ a též o probíhající diskusi o 

financování slev na jízdném pro studenty. 

4. Informace ze Studentské komory AS JU. 

Senátorka Havlová informovala o schůzce Studentské komory AS JU s ředitelem KaM Hájkem o 

plánovaném záměru s Bufetem pod schody.  

Ředitel KaM je na schůzi senátu přítomen a vyjádří se k řešené problematice. Tato problematika se 

bude řešit v bodu Různé. 

5. Různé. 

Bufet pod schody 

Ředitel KaM I. Hájek se vyjádřil k petici za zachování Bufetu pod schody. Dle ředitele Hájka není pravda, 

že je záměrem bufet zrušit. Ing. Hájek bere v potaz názory studentů, které se objeví ve studentské 

práci, jejíž výsledky budou známy koncem května. Není pravda, že je plánována „luxusní kavárna“. Dle 

Ing. Hájka budou KaM bufet provozovat sami, za výhodnějších podmínek pro JU i KaM. 

Senátorka Havlová se zeptala, zda se plánuje zachovat prodej drogistického zboží a léků. Ing. Hájek 

odpověděl, že prodej drogistického zboží bude přesunut na recepce kolejí. 

Senátor Soukup se zeptal na možnost dotovaných jídel pro studenty, kteří jsou zároveň zaměstnanci. 

Ing. Hájek odpověděl, že se problematika řeší na základě kolektivní smlouvy. Studenti-zaměstnanci 

budou bráni za studenty od 1. 5. 2018. 

Senátor Dolák se zeptal, zdali je v plánu změna jídelníčku. Ing. Hájek odpověděl, že ano. Jídelníček se 

bude měnit po 8 týdnech, jsou v plánu 4 základní jídla a 3 diety a 11 druhů pizzy. 

Senátor Pícha se zeptal, zdali je v plánu zachování veškerých dosavadních služeb v bufetu. Dosavadní 

bufet zajišťuje plno služeb, např. služby PPL. Ing. Hájek sdělil, že KaM nebude pravděpodobně všechny 

dosavadní služby zachovávat. 



Senátor Volek se zeptal, zdali je fámou informace, že je v plánu zajišťování jídel jinou firmou. Ing. Hájek 

odpověděl, že toto zcela vyvrací, že informace je opravdu fámou.  

Senátor Pícha sdělil, že příště by byla lepší informovanost navenek, aby se takovým fámám předešlo. 

Předsedkyně AS I. Žlábková odpověděla, že informace zazněly na kolegiu rektora. Senátor Pícha 

odpověděl, že informace mají jít především ke studentům. 

Rektor T. Machula AS JU sdělil, že ředitel KaM má úkol KaM řídit jako soběstačnou jednotku a je na 

jeho zodpovědnosti, jak zajistí provoz. 

Místopředseda AS Hrubý sdělil, že není možné přejít 1000 podpisů v petici.  

Prorektor Polívka se zeptal, proč je prodej skript realizován na 2 místech. Ing. Hájek odpověděl, že i 

toto je v plánu redukovat, služby, které jsou dostupné v Akademické knihovně JU (prodej skript, 

kopírování), nemusí provozovat zároveň i KaM. 

AS JU vzal na vědomí vysvětlení ředitele KaM Ing. Hájka a byl ujištěn, že rozsah zásadních služeb bude 

v areálu kampusu JU zachován (vyjma prodeje léků a PPL). 

Další: 

Rektor JU senátorům sdělil, že studenti nemusí mít obavu se se svými podněty obracet přímo na něj. 

 

Ukončení zasedání. 

Příští schůze AS JU je plánována na 3. 5. 2018 v 15:00 

 

Zápis sepsala: Andrea Hudáčková (ZSF) 

Ověřovatelé: Eliška Zusková (FROV), Luboš Zábranský (ZF) 

 

 


