
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 15. 6. 2021  
 
Přítomni (bez titulů): František Dolák, Ester Dombrovská, Petr Dvořák, Rudolf Hrubý, 
Andrea Hudáčková, Ondřej Chvojka, Jana Jersáková, Josef Juráň, Věra Kaplická Yakimova, 
Lucie Kolářová, Jan Kresan, Lukáš Lang, Otomar Linhart, Aleš Lisner, Jan Neugebauer, Petr 
Nguyen, Martina Novotná, Zdeněk Pecka, Alena Prošková, Lukáš Rokos, Jan Sattran, Věra 
Suchomelová, Lenka Šedová, Hana Michaela Votruba, Eliška Zusková.  
Omluveni (bez titulů): Roman Bechyně, Pavel Franta, Zbyněk Havelka, Martin Hubálek, 
Hynek Mazanec, Adam Novák, Tomáš Randák, Jiří Sláma, Pavel Smetana, Staněk Libor, 
Tereza Svárovská, Tomáš Volek, Barbora Wernerová. 
Nepřítomni (bez titulů): Filip Bláha, Jan Lassner.   
Hosté (bez titulů): Ludvík Friebel (prorektor pro řízení a vnější vztahy), Michal Hojdekr 
(prorektor pro rozvoj), Bohumil Jiroušek (rektor JU), Jiřina Valentová (kvestorka) 
 
Místopředseda AS JU F. Dolák přivítal všechny senátory a hosty a konstatoval 
usnášeníschopnost dle prezenční listiny.  
 
Řízení zasedání AS JU převzal předseda AS JU Rudolf Hrubý.  
 
1. Organizační záležitosti Akademického senátu JU 

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:  
Návrh usnesení: AS JU schvaluje skrutátory Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. (PF) 
a Mgr. Františka Doláka, Ph.D. (ZSF), zapisovatele Mgr. Josefa Juráně, Ph.D. (PřF) 
a ověřovatele zápisu Lukáše Langa (PF) a Ing. Martinu Novotnou, Ph.D. (EF). 
Hlasování: pro – 22, proti – 0, zdržel se – 0 
AS JU schválil skrutátory Mgr. Lukáše Rokose, Ph.D. (PF) a Mgr. Františka Doláka, 
Ph.D. (ZSF), zapisovatele Mgr. Josefa Juráně, Ph.D. (PřF) a ověřovatele zápisu 
Lukáše Langa (PF) a Ing. Martinu Novotnou, Ph.D. (EF). 
 
Hlasování o programu zasedání AS JU: 
Program: 
1. Organizační záležitosti AS JU 
2. Pravidla JU pro zakládání právnických osob a pro vklady do právnických osob 
3. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2020 
4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 
5. Informace z RVŠ 
6. Informace ze Studentské komory AS JU 
7. Různé 
 
Návrh usnesení: AS JU schvaluje program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání. 
Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0 
AS JU schválil program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání. 

 
 



2. Pravidla JU pro zakládání právnických osob a pro vklady do právnických osob 
Předkladatel návrhu prof. B. Jiroušek (rektor JU) okomentoval nutnosti nové verze pravidel, 
a to především z důvodu zastaralosti původních pravidel z roku 2005, která již právně 
neodpovídají. Předkládaný návrh byl zkontrolován jak interními, tak externími právníky a 
je v souladu s potřebnými právními předpisy.  
 
Návrh usnesení: AS JU schvaluje „Pravidla JU pro zakládání právnických osob a pro vklady 
do právnických osob”.  
Hlasování: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
AS JU schválil „Pravidla JU pro zakládání právnických osob a pro vklady do 
právnických osob”. 

 
3. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2020 

Předkladatel návrhu prof. B. Jiroušek (rektor JU) okomentoval návrh, jedná se o tradiční 
podobu, jejíž součástí je i vyhodnocení realizace dlouhodobého/strategického záměru JU za 
dané období. Upozornil na drobnou nesrovnalost v jedné z tabulek, která bude následně 
opravena.  
 
Návrh usnesení: AS JU schvaluje „Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2020“. 
Hlasování: pro – 23, proti – 0, zdržel se – 0 
AS JU schválil „Výroční zprávu o činnosti JU za rok 2020“. 

 
4. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

Předkladatel návrhu prof. B. Jiroušek (rektor JU) okomentoval návrh, stejně jako v případě 
výroční zprávy se jedná o tradiční součást. 
Detailněji informovala kvestorka JU Ing. J. Valentová – jedná se o povinnost ze zákona 
o VŠ, struktura a forma výroční zprávy je dána závazným pokynem MŠMT, nový 
požadavek na doplnění dopady pandemické situace SARS-CoV-2. Výroční zpráva 
o hospodaření podléhá auditu nezávislého auditora, dle kterého dává poctivý obraz 
o hospodaření v souladu s platnými právními předpisy. Ekonomická komise AS JU v pátek 
(11. 6. 2021) zaslala vyjádření, v němž členové nevznesli věcné připomínky ke zprávě, 
pouze drobné připomínky k formální stránce, za co paní kvestorka poděkovala a opravila 
ve výroční zprávě. 
 
Dr. M. Novotná za Ekonomickou komisi AS JU vznesla dotaz, jaký byl přínos jednotlivých 
fakult k růstu fondů provozních prostředků (Tab. 11g)? Kvestorka JU Ing. J. Valentová 
v odpovědi nastínila způsob tvorby fondu, zmínila, že největší přínosy jsou z rektorátu a že 
přínos jednotlivých fakult nelze jednoznačně určit. Ing. J. Valentová nabídla možnost poslat 
metodiku tvorby fondu, pokud bude mít EK AS JU zájem. 

   
Návrh usnesení: AS JU schvaluje „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020“. 
Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0 
AS JU schválil „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2020“.  

 
5. Informace z RVŠ – informoval prorektor dr. L. Friebel.  



Na zasedání sněmu RVŠ (20. 2. 2021) bylo upozorněno na nedobrou situaci v odměňování 
na VŠ, zejména v oblasti odborných asistentů a vědecko-pedagogických pracovníků 
v porovnání s regionálním školstvím.  
Byl rozeslán hodnotící dotazník k hodnotícímu procesu podle metodiky M17+, jeho 
zpracováním za JU byl pověřen prorektor pro vědu a výzkum doc. L. Berec.  
Na zasedání předsednictva RVŠ (10. 6. 2021) reagoval dr. Doleček na návrh rozpočtu 
Ministerstva financí, z kterého plyne propad financování VŠ (ztráta 1,4 mld. korun za 
období 2023 až 2024), nesouhlasně se vyjádřila také Česká konference rektorů –  snížení 
prostředků na vědu a výzkum a inovace, o 3,6 % oproti roku 2021, bude ohrožující pro 
rozvoj ČR. Návrh je považován za nekoncepční. 
 

 
6. Informace ze Studentské komory AS JU – z důvodu zkouškového období se Studentská 
komora AS JU nesešla. 
 
7. Různé 

Dr. M. Novotná za Ekonomickou komisi AS JU vznesla dotazy ohledně rekonstrukce auly 
(„Bobík“), ve spojení se vzrůstem ceny práce a materiálu se dotazovala, zda se uvažuje 
o přepočtu rozpočtu projektu? Současně doplnila otázkou, jestli je jasné, v jakých 
položkách nebo o jakou část budou náklady vyšší?  
Kvestorka JU Ing. J. Valentová informovala, že příprava projektu rekonstrukce auly probíhá 
již delší dobu a v současné době je vydáno stavební povolení a zpracována projektová 
dokumentace. Jelikož se jedná o investiční akci (více než 200 mil. Kč) je nutné také 
schválení Ministerstva financí – byly vzneseny požadavky na doplnění, např. studie 
proveditelnosti, doložení znaleckého posudku akceptovatelnosti ceny, nutnost zpracování 
znaleckého posudku, znalcem v oboru stavebnictví, jednotlivé položky porovnávány, zda 
odpovídají ceně obvyklé v době plnění, nezbytnost prací pro provedení stavební akce apod. 
Po převzetí posudku dojde k odeslání na MŠMT (následné předání MF). Některé ceny jsou 
nižší, než je v současné chvíli reálné (oproti 2018-2019, kdy byl projekt připravován), vliv 
také dopad pandemie SARS-CoV-2. Pokud nebudou dočerpány prostředky z investičních 
akcí (oprava K4, pavilon chemie), mohlo by se usilovat převést peníze na zvýšené náklady 
při rekonstrukci „Bobíku“, ale není to příliš pravděpodobné z důvodu vazby na dotační titul. 
Nelze soutěžit za jinou cenu, než je uvedené v přijaté žádosti. Ze znění smlouvy je nutno 
reagovat na inflaci a změny cen na trhu.  
  
V souvislosti s publikací rozhovoru s prof. M. Velemínským v univerzitním časopise 
JOURNAL (březen/2021) obdržel předseda senátu Dr. R. Hrubý podnět ze strany dr. M. 
Hořejšího (FF JU), který představuje kritické stanovisko k rozhovoru 
s prof. Velemínským. Předseda senátu informoval o kontaktování dr. Hořejšího 
a prof. Velemínského předsedou senátu a dr. Dolákem, prof. Velemínský nabízí 
možnost osobního setkání a diskuse.  
V souvislosti s tímto tématem vyslovil doc. Chvojka dotaz o možnosti reagovat na 
články, které vycházejí v rámci univerzitního časopisu, konkrétně, zda existuje taková 
platforma v rámci univerzity, kde je možnost reagovat na materiál vycházející v rámci 
JU? V reakci na tento dotaz odpověděl rektor prof. B. Jiroušek, že nelze použít časopis 
jako diskusní platformu, jelikož by to vedlo k jeho zasycení nekonečnými polemikami. 



Diskuse o genderu je do budoucna vhodná, ale v rámci časopisu spíše ve formě 
informací o tom, co se v dané oblasti na JU událo. 
Dr. V. Kaplická Yakimova k tématu připojila souhlas s předchozím a doplnila, že 
časopis by neměl být platformou pro kontroverzní názory, protože by mohlo vzniknout 
potenciální nebezpečí, pokud bude dáván prostor pouze jednomu pohledu na 
problematiku. V reakci na to rektor prof. B. Jiroušek upozornil, že na univerzitě jsou 
řešena mnohá témata, která mohou být některými členy akademické obce chápána jako 
kontroverzní.  
Předseda senátu dr. R. Hrubý shrnul, že dle zákona o VŠ nepovažuje AS JU za diskusní 
fórum pro takovýto tip akademické diskuse a že takovýto druh akademické diskuse by 
měl být veden ve formě odpovědi článkem, diskusním fórem nebo konferencí.  
AS JU bude mít tuto záležitost v patrnosti. 

 
Předseda senátu dr. R. Hrubý informoval o proběhnutém hlasování o zasedání AS JU 
15. 6. 2021 prezenční formou (17 pro prezenční, 6 omluvilo, 17 senátorů nereagovalo). 
On-line jednání především je dle dr. R. Hrubého nouzová záležitost, podstatou AS JU 
je živá diskuse, doufá, že se příští zasedání již bude konat prezenčně.  

 
Rektor JU prof. B. Jiroušek navrhnul termíny poprázdninového zasedání AS JU na 21. 
9. 2021 (jednání o mzdovém předpisu JU) a 19. 10. 2021 (projednání materiálů od Ing. 
M. Hojdekra).  

 
Rektor JU prof. B. Jiroušek informoval, že byl osloven náměstkem primátora pro 
územní plán, strategický plán a rozvoj, kulturu Mgr. Jurajem Thomou s prosbou 
o spolupráci s Magistrátem města České Budějovice při kandidatuře města na Evropské 
město kultury v roce 2028. 

 
Zápis vyhotovil: Josef Juráň 
Zápis ověřili: Martina Novotná, Lukáš Lang 


