
Zápis ze zasedání AS JU  

konaného dne 11. června 2019 v 14.00 hod. 

 

Celkový počet členů AS JU v Č. Budějovicích: 40 

Z toho přítomno (bez titulů) 23 členů:  Simona Berková, Martin Dvořák, Petr Dvořák, Roman 

Franěk (přišel později), David Gela, Matyáš Hric, Marie Hronková, Rudolf Hrubý, Ondřej 

Chvojka, Martin Klapetek, Radim Kuneš, Filip Ložek, Anna Marešová, Martina Novotná, 

Pavel Ondr, Alena Polanová, Pavel Soukup, Petr Šmilauer, Miluše Vítečková, Rudolf Vohnout, 

Tomáš Volek, Marek Voráček, Iva Žlábková. 

Nepřítomno: Tomáš Buřič, Veronika Hadačová, Josef Hrdlička 

Omluveni: Jan Bárta, František Dolák, Andrea Hudáčková, Tomáš Jajtner, Pavel Kilbergr, 

Martina Kočerová, Lukáš Mareš, Tomáš Minařík, Jan Neugebauer, Tomáš Randák, Jan Vaclík, 

Tomáš Veber, Lukáš Zábranský, Eliška Zusková 

Hosté (Bez titulů): Tomáš Machula (rektor JU),   Tomáš Polívka (prorektor pro vědu a výzkum), 

Petr Bauman,  Bohumil Jiroušek (prorektor pro vnitřní hodnocení), Jan Zrzavý (prorektor pro 

rozvoj),  Jiřina Valentová (kvestorka), F. Volf (Delegát Studentské komory RVŠ) 

Předsedkyně AS JU I. Žlábková konstatovala usnášeníschopnost dle prezenční listiny (14:00). 

AS JU nejprve schválil zapisovatele (Martina Novotná EF JU), ověřovatele zápisu (Ondřej 

Chvojka za FF JU a Filip Ložek za FROV JU) a skrutátory (Simona Berková za ZSF JU a 

Martin Dvořák za FF JU).  

Hlasování: Pro    22 proti     0  zdrželo se    0 

 

Navržený program jednání: 

1. Organizační záležitosti AS JU. 

2. Nominace členů Rady pro vnitřní hodnocení JU. 

3. Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností za rok 2018. 

4. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2018. 

5. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2018. 

6. Příprava volby kandidáta na funkci rektora. 

7. Informace z RVŠ. 

8. Informace ze Studentské komory AS JU. 

9. Různé. 

 

 



Následovalo hlasování o navrženém programu. Žádný senátor neměl pozměňovací návrh. 

Hlasování: Pro    22 proti     0  zdrželo se    0 

 

K bodu 1) 

Předsedkyně senátu informovala o rezignaci senátora Davida Skalického, který se stal 

proděkanem. První náhradnice Veronika VEBEROVÁ odmítla funkci senátora z důvodu trvání 

mateřské dovolené. Funkci senátora přijal druhý náhradník Tomáš JAJTNER. 

Předsedkyně senátu informovala, že od tohoto zasedání budou ke komunikaci použity výhradně 

fakultní emaily. 

 

K bodu 2) 

I. Základní informace  

Písemnou informaci o nominovaných členech Rady pro vnitřní hodnocení JU dostali senátoři 

před jednáním AS.  P. rektor informoval o předloženém návrhu nominovaných členů rady pro 

vnitřní hodnocení, který byl již projednán ve Vědecké radě JU. Dále informoval, že členové 

rady pro vnitřní hodnocení jsou schvalováni na dobu 6 let a jednotlivé fakulty jsou zastoupeny 

minimálně 2 členy. Při schvalování institucionální akreditace bylo vytýkáno, že v radě jsou 

příliš zastoupeni funkcionáři (došlo ke snížení počtu proděkanů z 8 na 6). Zastoupení ekonomie 

se zvýšilo o 1 člena, naopak fyzika má o 1 člena méně, 2 členové jsou externisti. 

II Dotazy 

Předsedkyně senátu vyzvala členy AS k připomínkám, dotazům k návrhu. Dotazy nebyly 

žádné. 

III. Hlasování bylo tajné s tímto výsledkem: 

doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová CSc. (pro 20, proti 1, zdržel se 1), prof. PaedDr. Iva 

Stuchlíková, CSc. (pro 21, proti 1, zdržel se 0), doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.  (pro 

21, proti 1, zdržel se 0), Ing. Vladimír Jandík (pro 22, proti 0, zdržel se 0), prof. RNDr. Ivo 

Šauman, Ph.D. (pro 22, proti 0, zdržel se 0), doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. (pro 21, proti 0, zdržel 

se 1), doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil. (pro 22, proti 0, zdržel se 0), prof. Ing. Vladislav Čurn, 

Ph.D (pro 22, proti 0, zdržel se 0). 

IV. Usnesení 

AS JU schvaluje navržené  členy Rady pro vnitřní hodnocení JU.  

V 14:25 hod přišel další člen senátu Roman Franěk 

 

 

 

 



K bodu 3) 

I. Základní informace  

Písemná informace o Dodatku Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností za rok 2018  byla podána před jednáním senátu JU. P. rektor představil 

tento Dodatek a dále zmínil Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2018 i Výroční zprávu o 

hospodaření JU za rok 2018 

II. Dotazy  

Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

III. Návrh usnesení 

AS JU schvaluje Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností za rok 2018.  

Hlasování o návrhu usnesení: Pro    23 proti     0  zdrželo se    0 

 

K bodu 4) 

I. Základní informace  

Písemná informace  Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2018 byla podána před jednáním 

senátu JU. P. prorektor Zrzavý upozornil, že byla dodatečně odhalena nepřesnost v tabulce 5.2, 

která byla následně upravena. 

II. Dotazy  

Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

III. Návrh usnesení 

AS JU schvaluje Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2018.  

Hlasování o návrhu usnesení: Pro    23 proti     0  zdrželo se    0 

 

K bodu 5) 

I. Základní informace  

Písemná informace Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2018 byla podána před 

jednáním senátu JU. Tomáš Volek informoval, že členové ekonomické komise prostudovali 

předloženou zprávu, nemají větší připomínky, pouze byla zjištěna drobná nepřesnost plynoucí 

ze zaokrouhlování, která byla již p. kvestorkou opravena. 

II. Dotazy  

P. Šmilauer uvedl, že zpráva by měla obsahovat i procento plnění rozpočtu ve struktuře, která 

byla schválena na začátku roku. P. kvestorka slíbila, že toto procentní plnění předloží AS po 

prázdninách. 



III. Návrh usnesení 

AS JU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2018.  

Hlasování o návrhu usnesení: Pro    23 proti     0  zdrželo se    0 

 

K bodu 6) 

I. Základní informace  

Tento bod programu požádal zařadit p. rektor, který sdělil, že již nebude usilovat o pokračující 

druhý mandát. Z důvodu věcného a klidného průběhu voleb a zároveň vyhnutí se časovému 

presu, p. rektor požádal senát o včasnou přípravu průběhu voleb. 

P. předsedkyně senátu informovala, že v minulosti se volební komise skládala z předsedy 

senátu, dvou místopředsedů a koordinátora legislativní komise. Zároveň je nutné připravit 

harmonogram voleb, přičemž plánovaná jednání AS jsou: 15. října 2019, 12. listopadu 2019 a 

poslední termín v roce 2019 je plánován na 26. listopadu nebo 10. prosince 2019. 

II. Dotazy  

Bylo projednáno, že ustanovená volební komise připraví harmonogram na zasedání AS, které 

je plánované na 15. 10. 2019 a volby mohou být vyhlášeny 16. 10. Volby budou vyhlášeny ve 

stejném režimu jako v minulosti. Po skončení říjnového zasedání je plánováno představení 

náplně práce rektora a diskuze s rektorem o této funkci. 

III. Návrh usnesení 

AS JU schvaluje volební komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora ve složení: 

předseda, místopředsedové a koordinátor legislativní komise 

Hlasování o návrhu usnesení: Pro    23 proti     0  zdrželo se    0 

 

K bodu 7) 

I. Základní informace  

Informace z posledního sněmu RVŠ byly všem členům akademického senátu přeposlány. P. 

prorektor Jiroušek seznámil s hlavními závěry vyplývající z tohoto sněmu. Delegát Studentské 

komory RVŠ F. Volf sdělil, že byli 2 kandidáti na volbu předsedy, z toho 1 kandidát 10. 6. 

odstoupil. Volba předsedy proběhne 20. 6. 2019. Zároveň oznámil, že hodlá rezignovat ze 

zdravotních důvodů, a to jak na funkci ve Studentské komoře RVŠ, tak i ve Studentském 

parlamentu města České Budějovice. 

II. Dotazy  

P. předsedkyně senátu poděkovala  F. Volfovi za aktivní účast. Informovala, že zástupce do 

RVŠ schvaluje senát a zástupce do Studentského parlamentu města České Budějovice navrhuje 

ředitel školy, resp. rektor. P. rektor předal výzvu na senát s tím, že studenti by sami měli najít 

vhodného kandidáta. 



 

K bodu 8) 

I. Základní informace  

Senátor Soukup informoval, že studenti jsou znepokojeni změnou organizace TV, tj. koncepcí 

pouze dvou TV za studium. 12. 6. 2019 je naplánována schůzka s p. prorektorem Baumanem. 

II. Dotazy  

P. rektor sdělil, že v rámci tělocviku a jazyků dochází k mezifakultnímu vyrovnání. V oblasti 

jazyků je koncepce taková, že jazyková úroveň nižší než B1 je řešena přes celoživotní 

vzdělávání, jazykové vzdělávání nad B1 je prostupné mezi fakultami. V rámci tělocviku si 

mohou studenti zapsat jeden v ZS a jeden v LS. 

K bodu 9) 

Strategický záměr JU 

P. prorektor Zrzavý informoval, že končí platnost Strategického záměru JU. A vzhledem 

k tomu, že bude nové vedení JU, je nutné začít včas připravovat záměr nový. V současné době 

proběhl brainstorming na jednotlivých fakultách. P. prorektor navrhl senátorům, aby se sešli 

nad řešením tohoto strategického záměru JU. 

Správní rada 

P. rektor informoval, že správní rada JU má naplánovanou schůzku na 12. 6. a na programu má: 

- 4 návrhy na prodej nepotřebných pozemků (jedná se především o vypořádání 

vlastnických vztahů, kde cena bude vyšší než hodnota uvedená v účetní evidenci) 

-      1 návrh na výkup pozemků, a to ve Vodňanech, což navazuje na dřívější  výkup objektu. 

-      5 věcných břemen, týkajících se vedení inženýrských sítí ve prospěch měst. 

Dotaz 

P. Šmilauer se zeptal, zda výkup pozemku budu hrazen z rozpočtu FROV. P. rektor sdělil, že 

tomu tak bude. 

Kolektivní smlouva 

P. rektor informoval, že 10. 6. proběhla schůzka s KOR ohledně kolektivní smlouvy, které není 

v tuto chvíli platná, veškeré benefity pro zaměstnance jsou stále poskytovány. Schůzka 

proběhla se závěrem, že obě strany nebyly schopny se dohodnout. Požadavek byl na zvýšení 

dovolené o týden pro THP pracovníky (6 týdnů) a stravenky (příspěvek na dotaci stravenek). 

Metodika 17+  

P. rektor informoval, že nová metodika hodnocení vyhlášená RVVI na podzim se řeší průběžně 

na kolegiu rektora. Tato metodika bude ovlivňovat financování škol na příštích 5 let. P. rektor 

poděkoval senátu ve věci chápání metodik, které senát projednával a připomínkoval, což má 

pozitivní odezvu z ministerstev. 

 



Novela VŠ zákona 

P. rektor informoval, že podle novely VŠ zákona bude evidována pracovní docházka pouze 

v rozvrhové výuce. Rektorát vypracuje základní pravidla pro evidenci této docházky pro 

akademické pracovníky. 

Novela Zákona o dani z přidané hodnoty 

Díky změnám v tomto zákoně se bude odvádět mnohem větší DPH než v minulých letech. 

Závažné je i to, že se v současné době uvažuje o dodaňovací povinnosti zpětně do 10 let, což 

by představovalo cca 150 mil. Kč. Roční zátěž je cca 15 mil. Kč. 

Organizační záležitosti 

P. předsedkyně  AS informovala, že na Přírodovědecké fakultě JU proběhnou doplňovací volby 

do AS JU, které budou vzhledem k očekávanému přerušení studia vyhlášeny na zasedání 

15. 10. 2019. Dále upozornila, že je nutné aktualizovat legislativní komisi (koordinátor 

F. Dolák, chybí zástupce) a ekonomickou komisi (koordinátor T. Volek, zástupce P. Šmilauer. 

Rekonstrukce komunikace v kampusu 

P. Vohnout požadoval informaci o stavu inženýrských sítí v kampusu, kde  v současné době 

probíhají stavební práce.  Dle vyjádření p. kvestorky, JU si je vědoma stavu inženýrských sítí, 

kde havarijní stav je zaznamenán u kanalizačních sítí a je nutná zásadní oprava, u rozvodu vody 

zatím havarijní stav není. 

Zapsala: Martina Nováková 

Ověřili: Ondřej Chvojka, Filip Ložek 

Formálně upravila: Iva Žlábková 

 

 


