
Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 6.1.2020 
 
Přítomni: 
Viktorie Brožová, Ondřej Doktor, Pavel Duda, Tomáš Fessl, Martina Konečná, Aleš Lisner, Petr 
Nguyen, Aneta Pilíková, Hana Šantrůčková, Petr Šmilauer, Milan Štech, Stanislava Wolfová, 
Magda Zrzavá, a Petr Veselý 
 

• Předseda volební komise P. Veselý nejdříve rozdal nově zvoleným senátorům Osvědčení 
o zvolení. Poté proběhlo vzájemné představení senátorů a M. Štech a P. Šmilauer 
popsali, v čem spočívají povinnosti předsedy a místopředsedy senátu. 

• Poté proběhla volba předsedy AS PřF JU. V prvním kole hlasování obdržel Petr Nguyen 2 
hlasy, Milan Štech 4 hlasy, Petr Šmilauer 5 hlasů a Magda Zrzavá 2 hlasy. Do druhého 
kola volby tedy postoupili M. Štech a P. Šmilauer. V druhém kole obdržel P. Šmilauer 7 
hlasů a M. Štech 5 hlasů. Jeden se zdržel. Petr Šmilauer nicméně okamžitě na svou 
funkci rezignoval. Proto proběhla nová volba předsedy senátu. V ní byl v prvním kole 
zvolen předsedou Petr Nguyen s nadpoloviční většinou hlasů (10 hlasů), po jednom 
hlasu obdrželi Ondřej Doktor, Tomáš Fessl a Aleš Lisner. 

• Následně proběhla volba místopředsedy senátu. Protože předseda senátu patří do 
zaměstnanecké komory, byl místopředseda volen ze zástupců studentské komory. 
V prvním kole obdržel Ondřej Doktor 5 hlasů, Viktorie Brožová 3 hlasy, Aleš Lisner 3 
hlasy a Hynek Mazanec 2 hlasy. O postupu V. Brožové a A. Lisnera do druhého kola 
rozhodl los, který vyhrála V. Brožová. V druhém kole volby získal O. Doktor všech 13 
hlasů a byl tak zvolen místopředsedou senátu. 

• Poté P. Veselý předal nově zvolenému předsedovi P. Nguyenovi protokol o průběhu 
voleb a volební lístky pro archivaci. 

• P. Nguyen otevřel otázku nového mzdového předpisu. Děkanka PřF Hana Šantrůčková 
informovala, že je třeba schválit prozatímní mzdový předpis, který bude následně 
pozměněn s ohledem na nový mzdový předpis JU, který dosud není platný. O. Doktor se 
dotázal, jak se řeší situace, kdy se změní mzdový tarif v průběhu řešení grantu. H. 
Šantrůčková vysvětlila, že rozdíl je hrazen z fakultního rozpočtu. Poté proběhlo hlasování 
o schválení nového mzdového předpisu PřF JU, který byl jednomyslně schválen. 

• H. Šantrůčková požádala senát o schválení nového Organizačního řádu PřF JU v ČB a 
Organizační řád České arktické stanice Josefa Svobody JU v ČB. Obě opatření zašle 
členům senátu mailem k nahlédnutí. Děkanka vysvětlila, že změna organizačního řádu je 
způsobena vznikem nové jednotky, arktické stanice, která je nově oddělena od Centra 
polární ekologie, které nadále zůstává vědecko-pedagogickým pracovištěm, zatímco 
stanice funguje jako servisní pracoviště, které především odpovídá za logistiku 
arktických expedic. Navíc je Arktické centrum oficiálně součástí celé Jihočeské 
univerzity, která z tohoto důvodu musí požádat o změnu statutu. 

• H. Šantrůčková oznámila plánované změny v interiéru přízemí budovy B. Studio Debyt 
připravilo vizualizaci návrhu projektu, kterou propagační oddělení vyvěsí na web PřF. 
Zároveň proběhlo mezi studenty dotazníkové šetření na využití těchto prostor, které 
ukázalo, že hlavním požadavkem jsou pohodlnější křesla a prostory pro odpočinek. 



Výsledky těchto dotazníků budou také vyvěšeny na web PřF (zajistí proděkan pro vnější 
vztahy). Aneta Pilíková poznamenala, že s dotazníkem byly problémy, protože se často 
stávalo, že se k jeho vyplňování člověk nemohl vrátit po čase. I tak bylo zanalyzováno 70 
dotazníků. Rozpočet projektu je přibližně 350 tisíc. Kč. H. Šantrůčková oznámila, že 15. 1. 
2020 přijdou zástupci studia Debyt prohlédnout dané prostory. V rámci této návštěvy 
budou přítomni P. Nguyen, P. Duda a A. Lisner. Viktorie Bfrožová byla pověřena aby 
shromažďovala od členů akademické obce připomínky k tomuto projektu, které 
následně předá firmě. 

• M. Štech vznesl dotaz na děkanku ohledně pokroků v přestavbě budovy A. Děkanka 
oznámila, že na konci roku 2020 by mohl být schválený stavební projekt a během roku 
2021 by měla přestavba začít. 

• P. Šmilauer oznámil, že v projektu Studentského hodnocení přednášek končí coby 
studentský administrátor Jakub Vlček a bude třeba za něj nalézt náhradu. O. Doktor 
nabídl, že se s ním domluví, na tom, jak by mohl systém SHP fungovat. P. Šmilauer také 
nabídl svou funkci koordinátora projektu SHP. Všichni členové senátu do této funkce na 
další období schválili P. Šmilauera. 

 


