
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 23. 3. 2021 

Přítomni (bez titulů): Bechyně Roman, Bláha Filip, Dolák František, Dombrovská Ester, Dvořák 
Petr, Franta Pavel, Havelka Zbyněk, Hrubý Rudolf, Hubálek Martin, Hudáčková Andrea, Chvojka 
Ondřej, Jersáková Jana, Juráň Josef, Kaplická Yakimova Vera, Kolářová Lucie, Kresan Jan, Lang 
Lukáš, Lassner Jan, Linhart Otomar, Lisner Aleš, Mazanec Hynek, Neugebauer Jan, Nguyen Petr, 
Novák Adam, Novotná Martina, Pecka Zdeněk, Prošková Alena, Randák Tomáš, Rokos Lukáš, 
Sattran Jan, Sláma Jiří, Smetana Pavel, Suchomelová Věra, Šedová Lenka, Volek Tomáš, Votruba 
Michaela Hana, Wernerová Barbora, Zusková Eliška

Omluveni (bez titulů): 0

Nepřítomni (bez titulů): Staněk Libor, Svárovská Tereza, 

Hosté (bez titulů): Jiroušek Bohumil (rektor JU), Hojdekr Michal (prorektor pro rozvoj), Valentová 
Jiřina (kvestorka) 

Místopředseda AS JU F. Dolák přivítal všechny senátory a hosty a konstatoval usnášeníschopnost 
dle prezenční listiny (14:00).  

Řízení zasedání AS JU převzal předseda Rudolf Hrubý.  

1. Organizační záležitosti Akademického senátu  JU

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje zapisovatele Zdeňka Pecku (PF), ověřovatele zápisu Františka 
Doláka (ZSF) a Romana Bechyněho (PF) a a skrutátory Martinu Novotnou (EF) a Martina Hubálka 
(FROV). 

Hlasování: pro – 38, proti – 0, zdržel se – 0

Hlasování o programu zasedání AS JU: 

Program: 
1. Organizační záležitosti Akademického senátu  JU
2. Projednání a schválení Strategického záměru JU na období 2021 – 2030, vč. Plánu investičních 
aktivit na období 2021-2030
3. Plán realizace strategického záměru JU na rok 2021, vč. Plánu investičních aktivit pro rok 2021
4. Projednání a schválení návrhu na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu 
roku 2021 na jednotlivé součásti JU
5. Volby kandidátů do Rady pro vnitřní hodnocení JU
6. Jednací řád Akademického senátu  JU
7. Volební řád Akademického senátu  Fakulty rybářství a ochrany vod JU
8. Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty JU
9. Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty JU
10. Volební řád Akademického senátu  Přírodovědecké fakulty JU
11. Jednací řád Akademického senátu  Přírodovědecké fakulty JU
12. Jednacího řád Akademického senátu  Teologické fakulty JU
13. Volební řád Akademického senátu  Teologické fakulty JU
14. Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty JU



15. Jednací řád Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty JU
16. Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty JU
17. Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty
18. Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty
19. Projednání návrhů zástupců do RVŠ
20. Informace ze studentské komory Akademického senátu  JU
21. Informace z jednání RVŠ
22. Různé

Hlasování: pro – 38, proti – 0, zdržel se – 0

AS JU schválil program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání. 

2. Projednání a schválení Strategického záměru JU na období 2021 – 2030, vč. Plánu 
investičních aktivit na období 2021-2030

Rektor uvedl Strategického záměru JU na období 2021 – 2030, vč. Plánu investičních aktivit na 
období 2021-2030 

Prorektor Hojdekr představil podrobnosti Strategického záměru JU na období 2021 – 2030, vč. 
Plánu investičních aktivit na období 2021-2030

Předseda senátu vyzval senátory k předkládání návrhů a připomínek.

Hlasování o Strategickém záměru JU na období 2021 – 2030 vč. Plánu investičních aktivit na 
období 2021-2030.

Návrh usnesení: AS JU schvaluje Strategický záměr JU na období 2021 – 2030 vč. Plánu 
investičních aktivit na období 2021-2030. 

Hlasování: pro – 36 , proti – 0, zdržel se – 0

3. Plán realizace Strategického záměru JU na rok 2021, vč. Plánu investičních aktivit pro rok 
2021

Rektor připomněl souvislost Plánu realizace strategického záměru JU na rok 2021, vč. Plánu 
investičních aktivit pro rok 2021 s právě schváleným Strategickým záměrem.

Předseda senátu vyzval senátory k předkládání návrhů a připomínek.

Hlasování o Plánu realizace strategického záměru JU na rok 2021, vč. Plánu investičních aktivit pro 
rok 2021 v navrženém znění.

Návrh usnesení: AS JU schvaluje Plán realizace strategického záměru JU na rok 2021, vč. Plánu 
investičních aktivit pro rok 2021 v navrženém znění.

Hlasování: pro – 36 , proti – 0, zdržel se – 0

4. Projednání a schválení návrhu na rozdělení institucionální části prostředků ze státního 
rozpočtu roku 2021 na jednotlivé součásti JU

Rektor uvedl návrh a doporučení Ekonomické komise AS JU o dofinancování KaM kvůli 
problematickému hospodaření během roku 2020 z fondu KaM.



Kvestorka Valentová vysvětlila průběh jednání s Ekonomickou komisí o sporných bodů, především, 
že fond KaM je určen k rekonstrukci a údržbě nemovitostí a zařízení. KaM je podle kvestorky 
nutno pomoci jinými prostředky. 

Koordinátor Ekonomické komise AS JU Volek prezentoval a vysvětloval metodiku rozpočtu a 
doporučení financovaní na 100% a dofinancování z fondů KaM. Dále představil obavy z růstu 
personálních nákladů rektorátu JU.

Předseda senátu vyzval senátory k předkládání návrhů a připomínek k rozdělení institucionální části 
prostředků ze státního rozpočtu roku 2021 na jednotlivé součásti JU a k pozměňovacímu návrhu 
EK.

Hlasování o pozměňovacím návrhu Ekonomické komise AS na rozdělení institucionální části 
prostředků ze státního rozpočtu roku 2021 na jednotlivé součásti JU, tj. zachovat podíl KaM na 
financování v plné výši (100%).

Návrh znění: AS schvaluje pozměňovací návrh Ekonomické komise AS na rozdělení institucionální 
části prostředků ze státního rozpočtu roku 2021 na jednotlivé součásti JU, tj. zachovat podíl KaM 
na financování v plné výši (100%).

Hlasování: pro – 31, proti – 1, zdržel se – 5

Návrh usnesení: AS schvaluje rozpočet JU ve znění pozměňovacího návrhu

Hlasování: pro – 31, proti – 2, zdržel se – 5

5. Volby kandidátů do Rady pro vnitřní hodnocení JU

Předseda senátu vyzval senátory k předkládání návrhů a připomínek k tomuto bodu

Tajná kandidátů do RpVH JU z řad akademických pracovníků.

Výslednky hlasování:

Zvoleni byli kandidáti Klementová, Nohavová, Smetana, Papoušek, Tóthová, Čurn.

6. Jednací řád Akademického senátu  JU

Předseda senátu vyzval senátory k předkládání návrhů a připomínek.

Rektor vyjádřil své kladné stanovisko k návrhu nového Jednacího řádu.

Šárka Klementová 27

Alena Nohavová 26

Pavel Smetana 24

Vladimír Papoušek 23

Valérie Tóthová 21

Vladislav Čurn 19

Martin Pělucha 18

Václav Bůžek 17



Hlasování o jednacím řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity

Návrh usnesení: AS JU schválil jednací řád Akademického senátu Jihočeské univerzity.

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

7. Volební řád Akademického senátu  Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Hlasování: pro – 33, proti – 0, zdržel se – 0

Podle návrhu senátora Nguyena se o dalších vnitřních předpisech jednotlivých součástí JU 
připravilo schvalování sice jednotlivě, ale v rámci jednoho hlasování.

8. Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

9. Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

10. Volební řád Akademického senátu  Přírodovědecké fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

11. Jednací řád Akademického senátu  Přírodovědecké fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

12. Jednacího řád Akademického senátu  Teologické fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

13. Volební řád Akademického senátu  Teologické fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

14. Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

15. Jednací řád Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

16. Jednací řád Akademického senátu Zdravotně sociální fakulty JU

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

17. Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty

Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

18. Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty



Hlasování: pro – 37, proti – 0, zdržel se – 0

19. Projednání návrhů zástupců do RVŠ

FROV navrhuje Jána Regendu jako delegáta do RVŠ.

Hlasování o delegování deleguje Jána Regendy do RVŠ

Návrh usnesení: AS JU deleguje Jána Regendu do RVŠ.

Hlasování: pro – 33, proti – 0, zdržel se – 3

20. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU

Místopředseda Lang přednesl dotazy o nutnosti dalšího omezení otevírací doby AK JU v souvislosti 
s testováním zaměstnanců na Covid 19.

Rektor odpověděl, že se zatím nenašel vhodnější prostor. Rektor se proto obrátí na kolegium 
rektora.

Kvestorka se omlouvá a připomíná nutnost splnění určitých kritérií pro testovací místo, která jako 
jediný prostor pro testování všech zaměstnanců kampusu splňuje AK JU.

Místopředseda studentské komory Akademického senátu JU navrhuje rozšíření otevíracích hodin 
AK v časech mimo čas testování. 

Dále se ptá na podmínky SZZ v souvislosti s protiepidemickými opatřeními.

Rektor připomíná, že může diskuzi o průběhu SZZ moderovat, ale že vše je v kompetencích děkanů 
a jednotlivých kateder.

Místopředseda studentské komory Akademického senátu JU se dále z pověření ptá, jestli je nutné 
zobrazovat studentské rozvrhy ve STAGu třetím osobám, případně, jak je lze znepřístupnit.

Rektor dotaz předá prorektorovi Baumanovi, nedovede si představit nějaké omezení vůči 
registrovaným uživatelům.

21. Informace z jednání RVŠ

Zástupce v RVŠ Ludvík Friebel informoval o dosavadních zasedáních RVŠ, vyzdvihuje příspěvek 
dr. Valové o poklesu průměrného normativu na studenta až na letošních 47 309. Zdůraznil snahu o 
návrat dětí do škol.

Předsednictvo shledává novelu o VŠ, předloženou v Poslanecké sněmovně PČR jako formulačně 
nedostatečnou, RVŠ pracuje na novele.

Stále se, podle zástupce Friebel, pracuje na programovém prohlášení RVŠ.

22. Různé

Místopředseda AS JU F. Dolák představil e-mail prof. Bílka, ve kterém žádá projednání námitky 
vůči opatření JU č. R 465 z 10. 3. 2021 o testování zaměstnanců, konkrétně čl. 2. ods. 4, podle 
kterého se lze prokázat potvrzením o prodělaném Covidu 19 v posledních 90 dnech, které vydá 
poskytovatel zdravotní péče. Podle prof. Bílka dostačuje na jiných VŠ v ČR čestné prohlašení. 



Zaměstnanec s tím podle prof. Bílka má další starosti s návštěvou poskytovatele zdravotní péče, a 
pan profesor se ptá, zda to lze zavést i v rámci opatření na JU.

Rektor si netroufá komentovat opatření jiných VŠ, zdůrazňuje, že opatření JU je v souladu s 
opatřením vlády č. 249, příloha 1. Krajská hygienická stanice prý hodlá opatření kontrolovat. 
Rektor si nemyslí, že je třeba k poskytovateli chodit, jistě to lze vyřešit korespondenčně.

Senátor Smetana se dotazuje, jestli takové potvrzení nelze odvodit z neschopenky.

Paní kvestorka připomíná, že na neschopence nesmí být diagnóza, tudíž nemůže být brána jako 
průkazné potvrzení.

Předseda AS JU prosí senát, aby akceptoval hlasování per rollam podle čl. 8. ods. 4, protože ve věci 
volebního řádu ZSF bude vyhlášeno hlasování per rollam, aby se stihly projednat příslušné 
materiály.

Předseda AS JU ohlásil příští zasedání AS JU na 20. 4. 2021.

Předseda AS JU Hrubý poděkoval právnímu oddělení za zvládnutí legislativní práce na materiálech 
předkládaných na dnešním jednání AS.

V této souvislosti žádá předseda AS všechny fakultní senáty, děkanky a děkany, aby při schvalování 
materiálů dbali na všechny předpisy a termíny, patřičný předstih, aby nedocházelo ke stresu a nebyl 
porušován jednací řád ohledně 14denních lhůt.

Rektor JU Jiroušek a předseda AS JU Hrubý na závěr poděkovali všem senátorům za konstruktivní 
přístup a projednání všech bodů, které byly v plánu. 

Zápis vyhotovil: Zdeněk Pecka (PF).

Zápis ověřili: František Dolák (ZSF) a Roman Bechyně (PF).


