
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 12. 2. 2019 

 

 
Přítomni (bez titulů): Jan Bárta, Simona Berková, Tomáš Buřič, František Dolák Petr Dvořák, Roman 
Franěk, David Gela, Tomáš Hauer, Josef Hrdlička, Marie Hronková, Rudolf Hrubý, Andrea Hudáčková, 
Ondřej Chvojka, Pavel Kilbergr, Martina Kočerová, Filip Ložek, Lukáš Mareš, Tomáš Minařík, Pavel Ondr, 
Kamil Pícha (přišel později), Alena Polanová, Tomáš Randák, David Skalický, Petr Šmilauer, Miluše 
Vítečková, Tomáš Volek, Marek Voráček, Luboš Zábranský, Eliška Zusková, Iva Žlábková  
 
Omluveni (bez titulů): Martin Dvořák, Martin Klapetek, Anna Marešová, Pavel Soukup, Jan Vaclík, 
Tomáš Veber  
 
Nepřítomni (bez titulů): Veronika Hadačová, Matyáš Hric, Radim Kuneš, Jan Neugebauer  
 
Hosté (bez titulů): Hana Kropáčková, Bohumil Jiroušek, Tomáš Machula, Tomáš Polívka, Filip Volf 
 
Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný.  
 
Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a skrutátorech:  
- Zapisovatel: Alena Polanová  (ZSF)  

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

- Skrutátoři: Simona Berková (ZSF), Filip Ložek (FROV)  
 
Výsledek hlasování: pro – 29, proti – 0, zdržel se – 0 

Program:  
1. Organizační záležitosti AS JU.  

2. Návrh Metodiky pro přípravu rozpočtu v roce 2019.  

3. Informace k nominaci členů Rady pro vnitřní hodnocení.  

4. Informace z Rady vysokých škol.  

5. Informace ze Studentské komory AS JU.  

6. Různé  
  
K programu nebyly vzneseny připomínky.  
Hlasování o programu jednání:  
Výsledek hlasování: pro – 29, proti – 0, zdržel se – 0 

Program jednání byl přijat. 

 
1) Organizační záležitosti AS JU  
Předsedkyně senátu I. Žlábková přivítala nového člena senátu a předala jmenování Romanu Fraňkovi 
(FROV), který nahradil senátora Víta Profanta. 

2) Návrh Metodiky pro přípravu rozpočtu v roce 2019: 

Rektor T. Machula představil návrh Metodiky pro přípravu rozpočtu v roce 2019. A+K, kdy A je bráno 
jako základ, K - jako výkonnostní a kvalitativní složka (dle kritérií MŠMT upravených podle metodiky 
JU). Dle sdělení je po zapracování drobných připomínek před definitivním schválením kolegia rektora.  



Dále byla podána informace o tvorbě FSP – fondu strategických priorit, který je tvořen z A+K ve výši 
5 %. Tyto prostředky budou rozdělovány mezi fakulty s určením účelu. Mělo by jít o účel odvozený 
výukou. Rozdělení prostředků navrhuje vedení JU a schvaluje akademická část kolegia rektora. 
Nevyčerpané peníze se převádějí do dalšího roku. Na dotaz senátora Petra Šmilauera, co bude 
v případě, když si fakulta určí velký projekt, odpověděl rektor T. Machula, že by bylo projednáno, ale 
prioritu mají menší a smysluplné projekty. 

Další bodem, který se týkal Metodiky pro přípravu rozpočtu, byla dotace DK/RVO. Rektor  T. Machula 
upozornil, že jakékoliv navýšení musí zohledňovat priority instituce (doktorská studia, mobilita, 
mezinárodní spolupráce v projektu…).  Prorektor T. Polívka sdělil, že pro letošní rok (2019) je návrh na 
rozdělení následující fixní (RIV, granty, mimořádně DK RVO, podpora výzkumných infrastruktur, 
univerzitní nakladatelství) a bonus, kdy jedna část bude podle výsledků Q1 a Q2, druhá část podle počtu 
ostatních výsledků (článek ve sborníku, odborná kniha, kapitoly v knize, výzkumná zpráva…). Senátor 
Petr Šmilauer  se otázal, zda tento návrh je pouze na jeden rok, rektor T. Machula odpověděl, že ano.  

Metodika pro přípravu rozpočtu by se měla schvalovat na dubnovém zasedání senátu. 

 

3) Informace k nominaci členů Rady pro vnitřní hodnocení. 

Rektor T. Machula sdělil, že jedné třetině členů Rady pro vnitřní hodnocení končí mandát.  

Jsou to tito členové (bez titulů): 

Ivana Faltová Leitmanová – ekonomické obory 

Iva Stuchlíková – psychologie/učitelství 

Tomáš Polívka -  fyzika 

Jitka Vacková – sociální práce 

Miloslav Kamiš – externista – profesní obory 

Ivo Šauman – externista – akademické obory 

Rektorem budou jmenováni dva členové navržení AS JU, ale je nutné navrhnout trojnásobek, tedy šest 
návrhů. Senátor Kamil Pícha se dotázal, zda u navržených kandidátů se mají respektovat oblasti 
vzdělávání. Rektor odpověděl, že by se mělo snažit respektovat, ale opravdu důkladně promyslet. 

Předsedkyně senátu Iva Žlábková zašle tabulku funkčního období členů RpVH JU a návrhový list RpVH. 
Navrhovaný kandidát musí dát písemný souhlas s kandidaturou.  

Návrhy je nutné zaslat předsedkyni AS JU v tištěné formě do 28. 2. 2019. V březnovém zasedání AS JU 
bude tajným hlasováním navrženo šest kandidátů na členství v RpVH 

Hlasování o postupu návrhu členů RpVH: 

Výsledek hlasování: pro – 30, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasováním byl schválen postup návrhů členů RpVH JU. 

 

4) Informace z Rady vysokých škol. 
Prorektor Bohumil Jiroušek informoval, že zasedání bylo 17. 1. 2019, kde prof. Pospíšil sdělil, že byl 
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenován členem externí expertní skupiny pro přípravu 
strategie vzdělávací politiky do r. 2030. 
 



Náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum PhDr. Doleček 
při tomto zasedání informoval o připravovaném rozpočtu vysokých škol. 
 
Další zasedání Sněmu Rady vysokých škol bude 21. 2. 2019. 
 
5) Informace ze Studentské komory AS JU. 
Rektor informoval, že ho oslovil primátor města České Budějovice s žádostí o navržení dvou kandidátů  
(z toho jednoho jako zástupce) do obnoveného Studentského parlamentu města České Budějovice. 
Složení parlamentu z navržených kandidátů určuje rada města. Rektor oslovil místopředsedu 
za studenty Mgr. Pavla Kilbergra, který zorganizoval navržení kandidátů. Za JU byl navržen Filip Volf 
a jako zástupkyně Barbora Wernerová.  

Dále nás delegát Jihočeské univerzity do Studentské komory Rady vysokých škol Filip Volf  informoval 
o chystané konferenci Doktorandi 3.0, kterou pořádá Studentská komora Rady vysokých škol, která se 
bude konat 8. - 10. 3. v Brně. Filip Volf zmínil zneužití  jména  Jana Palacha neonacisty na koncertu 
v Itálii ve Veroně a vydaném prohlášení. Filip Volf se zúčastní Setkání evropské studentské unie. 

 

6) Různé 

a) Proděkan B. Jiroušek informoval, že byli osloveni náměstkem ministra školství mládeže 
a tělovýchovy pro vysoké školství, vědu a výzkum PhDr. Dolečkem a informováni o Mezinárodním 
šetření Eurostudent 7. Otázky v anglické verzi, přeložené do češtiny. Žádá o vstřícnost. 

b) Senátor Kamil Pícha oznámil, že k 28. 2. 2019 ukončí mandát v AS JU. Poděkoval všem za spolupráci. 

c) Senátor Tomáš Hauer se dotázal, jaká je situace ohledně závory na výjezdu na Sádkách.  

Odpověděla kvestorka H. Kropáčková: Po rekonstrukci komunikací se bude řešit.  

d) Senátor Tomáš Hauer upozornil na problém s vypršením licence některých počítačových programů 
používaných napříč univerzitou a centrálně zajišťovaných CIT. Prorektor T. Polívka řekl, že se situace 
řeší od 1. 4. 2018. Je to v procesu, ale velmi zdlouhavé, objevují se problémy. První výběrové řízení 
nevyšlo. Znova se začalo řešit po prázdninách. Dále se T. Polívka zamyslel, jestli se mohlo začít řešit 
dříve nebo ne. Z praktických důvodů si myslí, že se nezačalo pozdě. Rektor T. Machula vstoupil do 
diskuze a sdělil, že došlo během jednání k určité nedohodě, a to ne plně vinou CIT, ale fakult. Chyba 
není jednoznačně na jedné straně. Otázkou je, jak problém řešit do budoucna. 

Senátor Tomáš Hauer sdělil, že zcela nesdílí názor prezentovaný členy vedení a považuje stávající 
situaci za nezodpovědnost CIT.  

e) Senátor F. Dolák vznesl dotaz na vedení kolejí a menz. Bylo garantováno, že na výdejně K5 budou 
čtyři jídla dostupná i bez předešlé objednávky. Výdej oběda začíná v 11 hodin a v 11,05 hod. velmi často 
již není nic. Rektor doporučil komunikovat přímo s ředitelem kolejí a menz. 

Další zasedání se bude konat 5. 3. 2019. 

 

Zápis vyhotovila: Alena Polanová  
Zápis ověřili: Luboš Zábranský, Eliška Zusková  
Upravili: Iva Žlábková, Tomáš Hauer 
 
 

 


