
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 13. 11. 2018 
 
Přítomni (bez titulů):  Jan Bárta, Simona Berková, Anna Burianová-Marešová, Tomáš Buřič, 
František Dolák, Martin Dvořák, Petr Dvořák, David Gela, Josef Hrdlička, Marie Hronková, 
Rudolf Hrubý, Andrea Hudáčková, Ondřej Chvojka, Pavel Kilbergr, Martin Klapetek, Martina 
Kočerová, Radim Kuneš,  Filip Ložek, Lukáš Mareš, Tomáš Minařík, Jan Neugebauer, Kamil 
Pícha, Alena Polanová, Vít Profant, Tomáš Randák, David Skalický, Pavel Soukup, Petr Šmilauer, 
Jan Vaclík, Tomáš Veber, Miluše Vítečková, Tomáš Volek, Luboš Zábranský, Eliška Zusková, Iva 
Žlábková  
Omluveni (bez titulů): Veronika Hadačová, Tomáš Hauer, Pavel Ondr 
Nepřítomni (bez titulů): Matyáš Hric 
Hosté (bez titulů): Hana Kropáčková, Tomáš Machula, Tomáš Polívka, Jiřina Valentová, Radka 
Závodská 
 
Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný.  
 
Hlasování o skrutátorech, zapisovateli a ověřovatelích zápisu:  
Zapisovatel: Marie Hronková (PřF) 
Ověřovatelé zápisu: Martin Klapetek (TF), František Dolák (ZSF) 
Skrutátoři: Tomáš Minařík, Lukáš Mareš 
Výsledek hlasování: pro – 31   proti – 0    zdržel se – 1 

  Program:  
1. Organizační záležitosti AS JU.  
2. Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro VVŠ, která připadá na JU z objemu prostředků 
schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2018.  
3. Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh střednědobého 
výhledu 2019-2020.  
4. Jednací řád AS PřF JU. 
5. Volební řád AS PřF JU 
6. Informace z Rady VŠ. 
7. Informace ze Studentské komory AS JU. 
8. Různé. 
 
Pozměňovací návrhy k programu jednání:  
Předsedkyně senátu I. Žlábková informovala o ukončení členství v senátu místopředsedkyně 
Elišky Havlové, která přerušila studium a o nutnosti volby nového místopředsedy z řad 
Studentské komory. Navrhla tedy zahrnout do programu volbu nového místopředsedy AS JU 
z řad studentů. Žádné další připomínky nebyly vzneseny. 
Hlasování o programu jednání.  
Výsledek hlasování: pro – 32 proti – 0 zdržel se – 1  
Program jednání byl přijat. 
 
 
 



Ad 1) Organizační záležitosti AS JU. 

Noví členové AS JU, kteří nahradili končící, jmenovitě Martina Kočerová z Teologické fakulty 
a Filip Ložek z FROV převzali z rukou předsedkyně AS JU I. Žlábkové jmenování. Senát má tedy 
39 členů. 

Předsedkyně I. Žlábková vyzvala k navržení kandidátů na funkci místopředsedy AS JU. Pavel 
Soukup navrhl Pavla Kilbergra, Tomáš Minařík Pavla Soukupa a Lukáš Mareš Tomáše Minaříka. 
Vzhledem k tomu, že jeden z kandidátů, Tomáš Minařík byl současně skrutátorem, byla pro 
hlasování o místopředsedovi AS JU navržena jako skrutátorka Simona Berková. 

Hlasování o skrutátorech 

Výsledek hlasování: pro – 34 proti – 0 zdržel se – 1 

Předsedkyně AS JU udělila slovo navrženým kandidátům, aby mohli senátu sdělit, na co se 
chtějí ve funkci místopředsedy AS JU zaměřit. Všichni kandidáti, tedy Pavel Kilbergr z TF a 
Tomáš Minařík a Pavel Soukup (oba PřF) se shodli na nutnosti zlepšení komunikace mezi 
studentskými zástupci v AS JU i mezi Studentskou komorou AS JU a studenty JU obecně. To by 
mělo vést k efektivnějšímu řešení případných problémů. 

Rektor T. Machula poznamenal, že senátor P. Kilbergr je jeho doktorandem, aby o této 
skutečnosti byli senátoři informováni před volbou a předešlo se případným pozdějším 
dohadům. 

Následovalo tajné hlasování o místopředsedovi AS JU. Sčítání hlasů provedli skrutátoři Simona 
Berková a Lukáš Mareš. 

Výsledek hlasování: 20 hlasů pro Pavla Kilbergra, 4 hlasy pro Tomáše Minaříka a 11 hlasů pro 
Pavla Soukupa 

Místopředseda AS JU má být zvolen nadpoloviční většinou senátorů. Protože počet senátorů 
je aktuálně 39, byl novým místopředsedou AS JU zvolen Pavel Kilbergr, který se bezprostředně 
ujal funkce. 

Předsedkyně I. Žlábková konstatovala, že AS JU nenavrhl žádného kandidáta do Seznamu 
hodnotitelů Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. 

Ad 2) Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro VVŠ, která připadá na JU z objemu 
prostředků schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2018.  

Rektor stručně představil pozměňovací návrh, kteří senátoři obdrželi vytištěný. Původní 
materiál předložený AS JU na jeho jednání 13. 11. 2018 obsahoval rozdělení částky 
7 715 499 Kč, které JU získala v rámci rozdělení zvýšeného příspěvku pro VVŠ od MŠMT na 
základě dopisu ministra Plagy ze dne 14. 6. 2016 mezi jednotlivé součásti JU. Dne 7. 11. 2018 
obdržela JU z MŠMT informaci o dalším navýšení příspěvku pro rok 2018, tentokrát v objemu 
6 172 400 Kč. Smysl dodatečných rozpočtových zdrojů je v obou případech vnímán stejně, 
tedy jejich účelem je mj. zajištění dostatečných prostředků ve mzdové oblasti. Tedy i metodika 
rozdělení mezi všechny součásti JU, které participují na institucionální podpoře ze státního 
rozpočtu úměrně podílu základních mezd vyplacených zaměstnancům v roce 2017, je stejná. 
Cílem pozměňovacího návrhu (spojení obou položek) je urychlit proces schválení správní 
radou (jedno per rollam hlasování). Způsob rozdělení první částky byl schválen kolegiem 
rektora a odsouhlasen k předložení AS JU. Návrh rozdělení druhého příspěvku byl odsouhlasen 
vedením JU a telefonicky bylo získáno souhlasné stanovisko všech děkanů. 



Předseda ekonomické komise AS JU T. Volek uvedl, že členové ekonomické komise se k návrhu 
vyjádřili a nebyly vzneseny žádné návrhy a připomínky. Ani z pléna nebyly vzneseny žádné 
připomínky k pozměňovacímu návrhu. 

Hlasování o pozměňovacím návrhu.  

Výsledek hlasování: pro –35   proti – 0 zdržel se – 0 

Pozměňovací návrh byl přijat. 

Hlasování o pozměněném dokumentu s přijatým pozměňovacím návrhem. 

Výsledek hlasování: pro –35   proti – 0 zdržel se – 0 

Návrh rektora na rozdělení části příspěvku pro VVŠ, která připadá na JU z objemu prostředků 
schválených jako navýšení rozpočtu VVŠ pro rok 2018 byl schválen. 

 

Ad 3) Druhá etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh 
střednědobého výhledu 2019-2020.   

Předsedkyně AS JU udělila slovo rektorovi T. Machulovi, který stručně uvedl předložený 
materiál.  Zákon č. 23/2017 Sb. O pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon č. 111/1998Sb. 
o vysokých školách, v platném znění ukládá VVŠ povinnost schválení rozpočtu v podobě plánu 
nákladů a výnosů roku 2018 a rovněž střednědobého výhledu ve formě nákladů a výnosů na 
léta 2019 a 2020 (2 roky jsou zákonné minimum). Tato druhá etapa navazuje na první etapu 
schvalování rozpočtu JU na rok 2018, tedy Návrh rektora JU na rozdělení institucionální části 
prostředků ze státního rozpočtu roku 2018 na jednotlivé součásti JU, kterou senát projednal 
a schválil na svém zasedání 3. 5. 2018. 

Kvestorka H. Kropáčková doplnila, že materiál je předkládán ve formě zjednodušené 
výsledovky (výkaz zisku a ztrát), jak požaduje zákon a střednědobý výhled je sestaven tak, aby 
zohlednil známé či očekávané dopady vývoje státního rozpočtu v oblasti financování VVŠ 
a výzkumu a vývoje. 

Senátor T. Volek, předseda ekonomické komise uvedl, že komisí nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Položil dotazy týkající se plánovaného navýšení osobních nákladů v roce 2018 
o 15 % týkající se zdrojů financování tohoto navýšení a podílu nárůstu tarifní a výkonnostní 
složky mezd. Kvestorka vysvětlila strukturu finančních prostředků použitých na navýšení 
osobních nákladů, s tím že původně plánované navýšení rozpočtu o 76 mil Kč bylo doplněno 
zdroji z účelových dotací (tj. grantů včetně evropských projektů) a celkový nárůst osobních 
nákladů tak představuje 131 mil Kč.  Tarifní složky mezd rostly o 17,7 %, výkonnostní prémie 
o 7,8 %. 

Hlasování o návrhu Druhé etapa procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh 
střednědobého výhledu 2019-2020.   

Výsledek hlasování: pro – 35 proti – 0 zdrželi se – 0 

Návrh Druhé etapy procesu tvorby a schvalování rozpočtu JU na rok 2018 a návrh 
střednědobého výhledu 2019-2020 byl schválen v původním znění. Oba dokumenty budou 
předány Správní radě JU k definitivnímu schválení. 

 

 



Ad 4) Jednací řád AS PřF JU. 

K textu Jednacího řádu se vyjádřil předseda legislativní komise AS JU senátor K. Pícha. Uvedl, 
že po diskusi s novým předsedou AS PřF JU senátorem P. Šmilauerem se dohodli na drobném 
pozměňovacím návrhu. V Článku 4, odstavci 2 bude místo:  

„Předseda akademického senátu je volen všemi členy akademického senátu…“ formulace  

„Předsedu akademického senátu volí všichni členové akademického senátu ze svého středu...“ 

Hlasování o pozměňovacím návrhu. 

Výsledek hlasování: pro – 35 proti – 0   zdržel se – 0 

Hlasování o návrhu Jednacího řádu AS PřF JU s přijatým pozměňovacím návrhem. 

Výsledek hlasování: pro – 35 proti – 0   zdržel se – 0 

Návrh Jednacího řádu AS PřF JU byl přijat. 

 

Ad 5) Volební řád AS PřF JU.  

Předseda Legislativní komise AS JU senátor K. Pícha uvedl, že některá ustanovení Volebního 
řádu AS PřF JU nejsou standardní, nicméně nejsou v rozporu s žádnými právními předpisy. 
Navrhl pozměňovací návrhy na základě připomínek členů legislativní komise v následujícím 
znění: 

1. V zájmu zlepšení logické návaznosti přesunout odstavec 2 Článku 2 do čl. 7 a jako 
odstavec 1. 

2. V čl. 4 odst2 v souladu se zněním Jednacího řádu AS PřF JU upravit formulaci na 
„Předsedu akademického senátu volí všichni členové akademického senátu ze svého 
středu...“ 

3. V čl. 7a odstavci 2 (dřive 1), písmeno C nahradit text …“vydělením počtu k nim 
přiřazených zaměstnanců součtem těchto počtů napříč sekcemi.“ Textem 
„…vydělením počtu k nim přiřazených zaměstnanců celkovým počtem zaměstnanců 
napříč sekcemi.“ 

Hlasování o pozměňovacích návrzích. 

Výsledek hlasování: pro – 35 proti – 0   zdržel se – 0 

Senátor P. Šmilauer, předseda AS PřF JU objasnil důvody změn obou právních norem PřF JU. 
Původně došlo ke změně počtu senátorů na 13 a vzhledem k obavě některých senátorů 
z disproporčního zastoupení senátorů z jednotlivých sekcí (biologické, nebiologické 
a technické obory) se přistoupilo k poněkud složitému přepočtu volebních hlasů. 

Hlasování o návrhu Volebního řádu AS PřF JU s přijatými pozměňovacími návrhy. 

Výsledek hlasování: pro – 34 proti – 0    zdržel se – 1 

Návrh Volebního řádu AS PřF JU byl přijat. 

 

 

 



Ad 6) Informace z Rady VŠ. 

Vzhledem k tomu, že prorektor B. Jiroušek se omluvil, vyzvala předsedkyně senátu ostatní 
členy Rady VŠ, aby sdělili senátu informace. Senátor K. Pícha uvedl, že Rada VŠ usiluje o to, 
aby akademičtí pracovníci VŠ byli zařazeni do kategorie zaměstnanců s volnější pracovní 
dobou. Co se týká rozpočtu na příští rok, k metodice hodnocení prorektor T. Polívka uvedl, že 
výsledky nejsou statisticky relevantní. Rektor poznamenal, že podle náměstka MŠMT pro 
vysoké školy budou použity. Předsedkyně senátu I. Žlábková informovala o závěrech zasedání 
Rady VŠ v Lednici 1. - 2. 11. 2018. Bylo přijato usnesení fóra předsedů AS, které podporuje 
navýšení finančních prostředků určených na mzdy a považuje podávání oznámení o majetku 
a závazcích ve smyslu Zákona o střetu zájmů pro akademické pracovníky za nadbytečné. 

Ad 7) Informace ze Studentské komory AS JU. 

Rovněž zástupce Studentské komory F. Volf se omluvil, aktuální informace pošle e-mailem. 

Za Studentskou komoru byl do knihovní rady nominován Pavel Soukup z PřF JU. 

      

Ad 8) Různé.   

Rektor T. Machula informoval o situaci na kolejích a v menze. Reagoval tak na návštěvu 
delegace studentů PF a TF a na článek v místním tisku. Hovořilo se o komunikaci se 
Studentskou komorou senátu.  Řešila se otázka zavírací hodiny na kolejích, zákazu kouření 
a požívání alkoholu, ukazování studentských průkazů. Byla zmíněna změna výdejního systému 
v menze i změny v menze na TF. K otázce internetu na kolejích bylo konstatováno, že pořízení 
WIFI je finančně a technicky náročné, výhledově se s ním počítá, ale v současné době na to 
nejsou finanční prostředky. Neoprávněně vygenerované penále pro dlužníky bude vráceno 
v následujícím platebním termínu. Hovořilo se o využití části pokojů na koleji K2 pro klienty 
centra Empatie a také o dočasném využití části pokojů na této koleji s horším standardem jako 
kanceláří pro zaměstnance PřF JU, kteří se musí přestěhovat z prostor BC AV ČR, kde fakultě 
končí pronájem. Rektor konstatoval, že koleje nejsou zdaleka plně využité a žádná žádost 
o ubytování nebyla odmítnuta. 

Senátor P. Šmilauer připomněl potřebu stanovit termíny následujících zasedání senátu JU 
v roce 2019. Předsedkyně I. Žlábková sdělila, že budou v dohledné době oznámeny e-mailem. 

 

Další schůze senátu byla stanovena na 4. 12. 2018.  

Zapsala: Marie Hronková 

Zápis ověřili: Martin Klapetek, František Dolák 

Formálně upravila: Iva Žlábková 


