
Zápis z jednání akademického senátu ZF JU ze dne 6. 5. 2020 
Přítomni: Bernas, Brom, Březinová, Dadáková, Havelka, Jungwirth, Kuneš, Kváč, Ondr, Rutkayová, 

Smetana, Skořepa, Šeda 

Nepřítomni: Brabenec, Khoa Tran Dang 

Hosté: Bartoš, Marušák 

Přítomno 13 senátorů, senát je usnášení schopný. 

Program zasedání akademického senátu 

1. Registrace senátorů 

2. Přivítání nové senátorky 

3. Volba skrutátorů – místopředsedové, PRO 13, PROTI 0 

4. Volba zapisovatele – Havelka 

5. Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019 

6. Rozpočet fakulty pro rok 2020 

7. Různé 

Zasedání akademického senátu 

1. Proběhla registrace senátorů, desinfekce a podepsání čestného prohlášení o neexistenci 

symptomů nákazy Covid-19. 

2. Předseda AS ZF JU oznámil nutnost výměny jednoho ze senátorů za zaměstnaneckou 

komoru. Senátor Bárta podal rezignaci a na jeho pozici byla na základě volebních výsledků 

a upřesnění losem kooptována doc. Rutkayová.  

3. Proběhla volba skrutátorů. Navrženi byli místopředsedové AS ZF JU Dadáková, Havelka. 

Proběhlo hlasování senátu s výsledky:  

 PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

4. Proběhla volba zapisovatele. Zvolen byl Havelka. Pro další volbu zapisovatele byl navržen 

systém střídání jednotlivých senátorů dle abecedy. Příští zápis má senátor Bernas. 

5. Projednání a schvalování Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2019 

 Vystoupení tajemníka fakulty, který seznamuje přítomné senátory s předkládaným 

dokumentem, jeho textovou a tabulkovou částí. V průběhu vystoupení vysvětluje 

jednotlivé finanční položky. Hospodářský výsledek 114 tis. Kč. 

 Hospodaření je v souladu se schváleným Rozpočtem fakulty pro rok 2019. 

Diskuse 

 Rutkayová – Vývoj dotace neinvestičního majetku. Číslo uvedené v dokumentu je jen 

orientační? 

Tajemník vysvětluje uvedené číslo v textové části dokumentu. Číslo uvedené 

v materiálech je konečné, tudíž nesedí s uvedenými čísly. 

 Kváč – Proč dramaticky klesá příspěvek na GAJU? 

Bartoš – Výrazně ztrácíme řešení individuálních projektů. 

Rutkayová – Dochází k celkovému snižování prostředků přidělovaných na GAJU. 

Následuje diskuse senátorů s děkanem o nutnosti podávání a řešení individuálních 

projektů. 



Hlasování 

 Proběhlo hlasování o schválení předloženého materiálu: 

o PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

6. Představení a schvalování Rozpočtu fakulty pro rok 2020 

Textová část návrhu rozpočtu 

 Úvodní slovo si vzal předseda AS ZF JU. Seznamuje senátory s okolnostmi nutnosti 

zasedání AS ZF JU při schvalování rozpočtu. Dřívější setkání nebylo možné z důvodu 

nařízení vlády ČR. Po konzultaci s koordinátorem opatření proti koronaviru za JU bylo 

nutné přijmout řádná opatření pro možnost zasedání AS ZF JU. 

 Tajemník fakulty seznámil přítomné senátory s návrhem rozpočtu fakulty pro rok 

2020. Konstatoval nárůst prostředků přidělených na vzdělávací činnost o cca 

6 mil. Kč, na druhou stranu oznámil propad přidělených finančních prostředků z RVO. 

Dále seznámil senátory s plánovanými investicemi a potenciálními příjmy fakulty. 

Tajemník informoval o nutnosti nakládání s majetkem. Majetek nelze prodat 

a v případě, že se o něj fakulta nebude starat, bude nabídnut jiné součásti JU. 

Diskuse 

 Kváč – Při srovnání tabulek rozpočtu neinvestičních prostředků z předchozích let 

a současného návrhu nesedí finanční částky. Proč? 

Ondr – V tabulce jsou plánované rozpočty, ve schválené zprávě jsou reálné částky, 

proto ten rozdíl. 

Tajemník fakulty vysvětlil důvody rozdílů v tabulkách a samotnou tvorbu uvedených 

tabulek.  

 Kváč – Není nutné také hlasovat o již proběhlé investici při opravě majetku na Lipně? 

Marušák – Havarijní opravy jsou vyjmuty z nutnosti projednávání AS ZF JU. 

 Rutkayová – Pokud nebude probíhat stavba odpalovací stěny na tenisových kurtech, 

neměla by se vyškrtnout z návrhu rozpočtu? A jaká je cena této investice? 

Marušák – Ano lze hlasovat o vyškrtnutí. Odpalovací stěna nebude realizována, 

investice je odhadována cca 60 tis. Kč. 

Proběhla diskuse senátorů s tajemníkem o možnostech investic do sportovních 

zařízení fakulty. 

Hlasování 

 Proběhlo hlasování o možnosti schválení tabulky investic jako celku: 

o PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

 Proběhlo hlasování o schválení tabulky investic: 

o PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

Tabulková část návrhu rozpočtu 

 Tajemník fakulty seznámil přítomné senátory s tabulkovou částí návrhu rozpočtu, kde 

vysvětlil jednotlivé položky. 

Diskuse 

 Kváč – Proč redukovat odměny pro oponenty závěrečných prací? 

Bartoš – Nejedná se o snižování odměn, ale je nutné zredukovat administrativní zátěž 



– snížit počet dohod. Bylo by vhodné vybrat dané specialisty a jim posílat práce 

k oponování. 

Proběhla diskuse mezi senátory a děkanem fakulty ohledně odměn pro oponenty 

kvalifikačních prací. 

 Kváč – V uvedených tabulkách je započítáno zvýšení mezd daných nařízením vlády? 

Mzdy na katedrách se nezměnily, muselo tedy dojít ke snížení počtu zaměstnanců. 

Marušák – Ano v tabulkách je zvýšení mezd započítáno. Došlo ke snížení úvazků 

u zaměstnanců důchodového věku na 50 % a dále došlo k přesunu některých 

zaměstnanců na granty. 

 Rutkayová – Oproti roku 2019, kdy bylo na mzdy určeno 59 mil. Kč, je letos 

plánováno 57 mil. Kč. Ušetřenou částkou se tedy podařilo vykompenzovat pokles 

z příjmů z RVO. Dochází tedy ke snižování mezd. Jak je to možné? 

Marušák – K snižování dochází vlivem přesunu zaměstnanců na granty. 

Hlasování 

 Proběhlo hlasování o schválení návrhu Rozpočtu fakulty pro rok 2020 v předloženém 

znění: 

o PRO 13, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0 

7. Různé 

 Senátorka Dadáková přednesla žádosti Katedry aplikované chemie. Tento materiál je 

v plném znění za zápisem ze schůze AS ZF. 

Žádost #1 

o Vlivem mimořádné jarní situace byla zrušena veškerá praktická část 

předmětů, která nelze převést na online výuku. Navrhují tedy proděkanovi 

pro pedagogickou činnost a studijnímu oddělení, zdali by při tvorbě 

následujících rozvrhů bylo možné laboratorní předměty organizovat blokově. 

o Proběhla diskuse senátorů a děkana ohledně možnosti změny výuky 

některých předmětů na blokovou. Z diskuse vyplynulo, že největší problém je 

v celouniverzitním systému STAG. Nelze změnit pouze některé předměty 

z důvodu tvorby rozvrhu. Nutná změna celého systému. 

o AS ZF JU bere na vědomí. 

Žádost #2 

o Vlivem koronakrize je kladena vysoká zátěž na zkoušející vyššího věku, kteří 

se budou muset setkávat se studenty ve větším počtu. Katedra tedy navrhuje 

zadat CIT oddělení žádost o dovybavení PC zaměstnanců webkamerami, 

mikrofony aj. 

o Děkan fakulty vysvětlil současnou situaci na trhu s počítačovými 

komponenty, kdy je téměř nemožné požadované vybavení zakoupit. Bude 

zadáno CIT oddělení. 

Žádost #3 

o Žádost o dodání automatických dávkovačů desinfekce. 

o Tajemník – Vše je otázkou rámcové smlouvy. 

Smetana – V mých očích je tato žádost zbytečná. 

 Senátorka Dadáková přednesla návrh katedry aplikované chemie zrušit papírové 

indexy 

o Proběhla diskuse mezi senátory a děkanem ohledně nutnosti používání 

papírových indexů, které nelze jen tak zrušit. 



 Bernas – možnost zkoušení studentů za pomoci systému MOODLE. V případě potřeby 

je možné se obrátit na IT oddělení JU, kteří jsou ochotni se systémem naučit. 

 Kváč – Návrh na standardní kroky při schvalování/domluvě online (deadline, …) 

Ondr – Byl bych velmi spokojen, kdyby byl vytvořen materiál s postupy senátu. Bude 

snaha o minimalizaci hlasování per rollam. 

 

České Budějovice 6. 5. 2020 

 

Zapsal: Havelka 

 

Ověřil: Ondr 

  



Příloha: návrh katedry aplikované chemie 

 

Body k projednání na schůzi Akademického senátu ZF 

Konané dne 6.5.2020 

 

Návrhy zástupců katedry aplikované chemie: 

1) Ke studijnímu proděkanovi: vzhledem ke komplikované hygienické situaci, která trvá od 

března 2020 navrhujeme změny v organizaci těch předmětů, které mají jako integrální 

součást laboratorní cvičení. Návrh zahrnuje možnost provést laboratorní cvičení blokově, aby 

v případě karanténních opatření cvičení z výuky nevypadla. Praktická stránka výuky je podle 

nás důležitou součástí předmětu a je potřeba ji pro studenty zajistit. Dá se očekávat, že 

nastalá situace není výjimkou a může se pravidelně opakovat. Přednášková část předmětu se 

dá v současné době a se současnými možnostmi IT bezkontaktně zajistit snadno. 

2) V souvislosti s bodem 1 navrhujeme IT oddělení, aby vybavilo katedry technicky tak, aby bylo 

možno vést výuku a kontrolu studia prostřednictvím konferenčních hovorů. Jedná se o 

dovybavení stávající techniky webkamerami a mikrofony. Celkové náklady jsou v řádu set Kč 

k jednomu počítači. Na IT oddělení směřujeme tento požadavek proto, že pořizování 

hardware v oblasti IT zajistí nejlépe. 

3) Navrhujeme vznést požadavek k univerzitě na zajištění bezkontaktních dávkovačů desinfekce 

na všechny pavilony. Peníze na režii mají od fakult a zastřešují úklidové firmy, tak ať se starají. 

4) Navrhujeme zrušit indexy v papírové podobě. 

 


