
Zápis ze zasedání 23. 5. 2017 

Přítomni: Bago, Burianová, Ditrich, Dvořák, Hašek, Kříž, Malátová, Pecka, Petrášková, Pexa, Poul, 

Šimandl, Vácha, Vandělíková, Volf, Židoň 

Nepřítomni: Schuster 

Omluveni: Čelikovský, Jirman, Matoušek, Nosková 

Hosté: Mgr. Michal Vančura, Ph.D. (děkan PF JU v Českých Budějovicích), Ing. Jana Lopourová, Ph.D. 

(tajemnice PF JU v Českých Budějovicích) 

 

Program zasedání senátu 

1. Rozpočet PF JU pro rok 2017 

2. Výroční zpráva PF JU o činnosti za rok 2016 

3. Výroční zpráva PF JU o hospodaření za rok 2016 

4. Různé 

 

První bod jednání: Hlasování o zapisovateli, skrutátorovi a programu zasedání 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková navrhla Zdeňka Židoně jako zapisovatele pro toto zasedání AS PF JU 

z důvodu nepřítomnosti dr. Noskové. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Závěr: Zdeněk Židoň byl zvolen zapisovatelem pro zasedání AS PF JU konající se 23. 5. 2017. 

 Doc. Petrášková navrhla dr. Pavla Kříže jako skrutátora pro toto zasedání AS PF JU. 

Hlasování: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 1 

Závěr: Dr. Pavel Kříž byl zvolen skrutátorem pro zasedání AS PF JU konající se 23. 5. 2017. 

 Hlasování o programu zasedání senátu. 

Hlasování: 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: Program zasedání byl schválen. 

 



Druhý bod jednání: Rozpočet PF JU pro rok 2017 

Ing. Jana Lopourová, Ph.D. 

 Paní tajemnice představila rozpočet PF JU pro rok 2017. Nejcitelněji rozpočet poznamenal 

pokles podpory na rozvoj výzkumné organizace (RVO) o 2 miliony Kč (podpora dosahuje 87 % 

loňské částky), což je způsobeno změnou metodiky MŠMT. Z tohoto důvodu dostály změn i 

katedrové rozpočty, které budou více motivovány k výkonu. V rámci Jihočeské univerzity 

funguje tzv. přerozdělování nákladů centrálních pracovišť, kdy mají jednotlivá pracoviště 

povinnost přispívat poměrnou částí na rektorát, akademickou knihovnu atd. Tato částka 

v letošním roce dosahuje 13,3 milionu - to je téměř o 70 tisíc Kč více než loni. 

 Příspěvek na vzdělávací činnost letos činí 105 milionů Kč a příjmy z celoživotního vzdělávání 

by měly být zhruba stejné jako loni. Vzhledem k tomu, že je sportovní hala uzavřená, však 

klesne výnos z pronájmů. 

 PF JU vlastní bývalé rekreační středisko Tejmlov, pro které však dnes není využití, a tak bude 

středisko prostřednictvím Rektorátu JU prodáno za minimální cenu 8 milionu Kč - původní 

limitní částka pedagogické fakulty přitom byla 4,5 milionu Kč. 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková si vyžádala informace o novém mzdovém předpisu. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.   

 Pan děkan informoval o novém mzdovém předpisu, na jehož schválení Akademickým senátem 

JU se čeká. Aktuální tarifní tabulky se neslučují s některou legislativou, např. se zaručenou 

mzdou. V novém mzdovém předpisu již tabulky nejsou, uváděna jsou místo toho rozmezí 

mezd, což by však mohlo způsobit diferenciaci mzdových tarifů napříč fakultami. Dobře 

pracující zaměstnanci si s novým mzdovým předpisem rozhodně nepohorší - a pokud nebude 

schválen nový mzdový předpis, tak bude novelizován stávající mzdový předpis. 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

 Dr. Dvořák upozornil na to, že v připomínkovacím řízení nebyla vzata v potaz zpětná vazba 

s tím, že vše sedí podle zákonů, ale o dva týdny později se ukázalo, že nový předpis je 

v rozporu se zaručenou mzdou. 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

 Dr. Pexa doplnil, že jedinou přijatou změnou je, že rozpětí mezd již nemůže klesnout pod 

současnou úroveň. 

Ing. Jana Lopourová, Ph.D. 

 Paní tajemnice zmínila, že v předpisu nově bude výslovně napsáno, že mzdový předpis se 

odvíjí od zaručené mzdy. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  

 Pan děkan uvedl konkrétní výše navrhovaných mzdových tarifů v závislosti na pracovní pozici 

(odborný asistent 28 tisíc Kč, docent 33 tisíc Kč a profesor 38 tisíc Kč), ale ujistil senátory, že 

reálně dosahují průměrné mzdy značně vyšších hodnot. Uvedl také, že nevidí důvod k dělení 

podle věku, a to s výjimkou junior/senior asistentů. Připomněl mimořádnou lednovou výplatu 

z fondu provozních prostředků a uvedl, že do konce roku by mělo dojít k další mimořádné 



výplatě. Pan děkan také varoval před srovnávací tabulkou mezd na jednotlivých fakultách 

s tím, že není dostatečně vypovídající. Na závěr požádal o schválení rozpočtu PF JU pro rok 

2017. 

Hlasování: 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: Rozpočet PF JU pro rok 2017 byl schválen. 

 

Třetí bod jednání: Výroční zpráva PF JU o činnosti za rok 2016 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  

 Pan děkan představil výroční zprávu PF JU o činnosti za rok 2016, která je metodicky 

připravovaná z části dle Bílé knihy a z části dle podkladů univerzity. 

Mgr. Toman Hašek, Ph.D. 

PhDr. Renata Malátová, Ph.D. 

 Dr. Hašek a Dr. Malátová upozornili na textové nedostatky ve výroční zprávě a s vedením 

fakulty se domluvili na nápravě. 

Hlasování: 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: Výroční zpráva PF JU o činnosti za rok 2016 byla schválena. 

 

Čtvrtý bod jednání: Výroční zpráva PF JU o hospodaření za rok 2016 

Ing. Jana Lopourová, Ph.D.  

 Paní tajemnice představila výroční zprávu PF JU o hospodaření za rok 2016, zmínila některé 

již opravené chyby a vysvětlila, že nevyčerpané prostředky ve výši 10 milionů byly převedeny 

do fondu provozních prostředků, ačkoliv měl být původně využit fond odměn. 

Zdeněk Židoň 

 Student zmínil několik textových nedostatků a domluvil se, že je zašle paní tajemnici 

prostřednictvím e-mailu. 

Hlasování: 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Závěr: Výroční zpráva PF JU o hospodaření za rok 2016 byla schválena. 

 



Pátý bod jednání: Různé 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková informovala, že 16. května 2017 byl Akademickým senátem JU schválen 

Volební řád AS PF JU a Jednací řád AS PF JU. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

PaedDr. Gustav Bago, Ph.D. 

 Pan děkan upozornil, že stávající disciplinární komise fakulty bude končit, a tak je třeba 

ustanovit novou. Návrhy na kandidáty je možné posílat do 31. května. 

 Dr. Ditrich navrhl dr. Lukáše Rokose. 

 Dr. Dvořák navrhl doc. Lucii Betákovou. 

 Dr. Bago navrhl členku AS PF JU Petru Vandělíkovou, ta nabídku přijala. 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. 

 Doc. Petrášková zmínila nadcházející setkání akademických senátorů pedagogických fakult, 

které se uskuteční 23. a 24. června v Plzni. Apelovala na vyslání dvou senátorů z řad studentů 

a dvou senátorů z řad akademických pracovníků. Z řad studentů navrhla Filipa Volfa a Zdeňka 

Židoně, přičemž oba nabídku přijali. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 

Ing. Jana Lopourová, Ph.D. 

Zdeněk Židoň 

 Zdeněk Židoň vznesl dotaz na přehlednější možnost získávání pracovních nabídek, než je 

hromadné zasílání přes fakultní e-mail. Dále si vyžádal více informací o provedené studii 

využitelnosti podkroví v budově na Dukelské ulici. Apeloval také na vyřešení hygienického 

problému na toaletách, kde jsou jen mokré látkové ručníky. 

 Paní tajemnice Lopourová popsala připravovaný web s pracovními příležitostmi, kde bude 

možné např. filtrovat brigády a dlouhodobé praxe - tento web by měl být dostupný od 

akademického roku 2017/2018. Studie využití podkroví byla velkorysá, počítala např. i 

s výtahem - podkroví je však velmi členité a rekonstrukce by stála několik milionů, přičemž 

aktuálně je prioritou oprava stadionu. Se studentským klubem či odpočívárnou se ale počítá, 

v úvahu připadá místnost, která se uvolní přestěhováním katedry výchovy ke zdraví. Pokud jde 

o ručníky na toalety, tak samotný materiál by vyšel levně, ale je třeba počítat s ostatními 

souvisejícími náklady. Pedagogická fakulta nevyužívá k úklidům externí firmu jako jiné fakulty, 

ale zapojila se do celouniverzitního výběrového řízení na hygienické materiály. 

 Pan děkan zmínil, že při využití podkroví by mohl vzniknout problém s požárními a únikovými 

předpisy - vyjádřil přesvědčení, že vzhledem ke klesajícímu počtu studentů i zaměstnanců bude 

spíše lepší rekonstruovat již funkční prostory. V případě toalet poukázal na doplnění 

chybějících zrcadel a přidání věšáků na oblečení do záchodových kabinek. Souhlasil, že mokré 

látkové ručníky jsou nevyhovující a je třeba tuto situaci řešit. 

 

 



PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 

RNDr. Tomáš Ditrich, Ph.D. 

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. 

Mgr. Zbyněk Vácha, Ph.D. 

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.  

 Dr. Dvořák vyjádřil znepokojení nad nízkou účastí u voleb do Akademického senátu JU, kterých 

se účastnilo jen 6,19 % voličů pedagogické fakulty. Jako faktor, který volební účast mohl 

negativně ovlivnit, uvedl neexistenci volební místnosti v budově na Dukelské. 

 Dr. Ditrich poznamenal, že podle jedné z interpretací pravidel Akademického senátu JU není 

možné mít dvě volební místnosti v rámci jedné fakulty. 

 Dr. Pexa uvedl, že byla vznesena stížnost na špatnou viditelnost volební místnosti. 

 Dr. Vácha se pozastavil nad nevhodným termínem konání voleb, tj. ve čtvrtek a v pátek 

v zápočtovém týdnu. 

 Pan děkan si vyslechl všechny připomínky, které se týkaly voleb. Připomněl, že navzdory 

tomu všemu je prací senátorů, aby prováděli osvětu a lákali členy akademické obce k volbám. 

 

doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D.     Zápis provedl Zdeněk Židoň 

předsedkyně AS PF JU 

 

 


