
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 18. 10. 2022 

 

 

Přítomni (bez titulů):  

Dolák František, Franta Pavel, Havelka Zbyněk, Hrubý Rudolf, Hubálek Martin, Hudáčková 

Andrea, Chvojka Ondřej, Jersáková Jana, Juráň Josef, Kameníková Štěpánka, Kresan Jan,  

Kučera Dalibor, Lang Lukáš, Lassner Jan, Linhart Otomar, Lissner Aleš, Moravec Martin, 

Nguyen Petr, Novotná Martina, Pecka Zdeněk, Prošková Alena, Randák Tomáš, Sláma Jiří, 

Smetana Pavel, Suchomelová Věra, Šedová Lenka, Valíček Kryštof, Volek Tomáš, Votruba 

Michaela Hana, Zusková Eliška.  

Omluveni (bez titulů):  

Sattran Jan, Kolářová Lucie,  Dombrovská Eliška, Kaplická Yakimova Vera, Mazanec Hynek, 

Prošková Eliška, Svárovská Tereza. 

Nepřítomni (bez titulů): Bechyně Roman, Bláha Filip, Hubálek Martin.  

Hosté (bez titulů): Jiroušek Bohumil (rektor JU), Valentová Jiřina (kvestorka) 

Senát byl po celou dobu usnášeníschopný. Zasedání AS JU řídil předseda Rudolf Hrubý, který 

v úvodu přivítal všechny senátory, senátorky a hosty a předal osvědčení několika senátorům.  

 

1. Organizační záležitosti AS JU 

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech: 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje zapisovatelku Věru Suchomelovou (Tf), ověřovatele zápisu 

Tomáš Volka (EF) a Jana Lassnera (FF) a skrutátory Martina Moravce (ZSF) a Pavel Frantu 

(FROV) 

Hlasování: pro 26, proti – 0, zdržel se – 0 

AS JU schválil zapisovatelku Věru Suchomelovou (Tf), ověřovatele zápisu Tomáš Volka (EF) 

a Jana Lassnera (FF) a skrutátory Martina Moravce (ZSF) a Pavel Frantu (FROV) 

 

Hlasování o programu zasedání AS JU: 

1. Organizační záležitosti Akademického senátu JU  

2. Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2023, včetně příloh – čerpání PPSŘ 2022 a 

Plán investičních aktivit JU 2023  

3. Druhá etapa rozpočtu 2022 včetně návrhu SDV 2023 až 2024 



 4. Informace z jednání RVŠ  

5. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU  

6. Různé 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje program v podobě uvedené v pozvánce na zasedání.  

Hlasování: pro 26, proti – 0, zdrželi se – 0  

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

 

2. Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2023, včetně příloh – čerpání PPSŘ 2022 a 

Plán investičních aktivit JU 2023 

Předkladatel plánu pan rektor B. Jiroušek stručně představil oba plány.  V následné diskuzi 

vznesla J. Jirsáková poznámku a dotaz k aktuálnímu stavu čerpání položek v běžících 

projektech a možnostech převodu do dalších let. V odpovědi paní kvestorka objasnila rozdíl 

mezi jednoletými a víceletými projekty. U jednoletých se nedočerpané prostředky vracejí, 

nebo jsou na základě žádosti převedené na jiné projekty. U víceletých je možné na základě 

vysvětlení důvodu nečerpání žádat o převedení prostředků do dalšího roku.  Realizace 

projektů nezačíná vždy od začátku roku, proto se již pří podání žádosti počítá s možným 

s převodem prostředků do dalších let.  

Návrh usnesení:  Akademický senát schvaluje Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 

2023 

Hlasování: pro 27, proti – 0, zdržel se – 0 

AS JU schválil Plán realizace Strategického záměru JU pro rok 2023 

Návrh usnesení: Akademický senát schvaluje Plán investičních aktivit JU 2023 

Hlasování: pro 27, proti – 0, zdržel se – 0 

AS JU schválil Plán investičních aktivit JU 2023 

 

3. Druhá etapa rozpočtu 2022 včetně návrhu SDV 2023 až 2024 

Pan rektor stručně návrh představil a předal slovo paní kvestorce. 

Paní kvestorka podrobně objasnila způsob sestavování návrhu a jeho části.  Informovala 

senátory, že JU navýšila výnosy o 10 000 000 Kč. Náklady na energie jsou odhadovány na 

17 000 000 Kč. Lze očekávat, že návrh na rok 2023 by mohl odpovídat realitě, návrh na rok 

2024 bude upřesněn v roce 2023.  

Předseda AS J. Hrubý vyzval T. Volka ke komentáři za ekonomickou komisi. K předloženému 

zprávě zazněly  čtyři dotazy:   



• U přílohy 3, která je nazvána Střednědobý výhled je analyzován rok 2021 a pouze 1 
sloupec se týká plánu na 2022. Výhled je nějaká predikce situace v budoucnosti a nikoli 
pohled do minulosti.   

• Jaký dopad do rozpočtu JU pro rok 2022, 2023, 2024 je vedením JU očekáván s 
ohledem na velmi vysokou částku peněz JU (260 mil. Kč) uloženou u Sberbank, která 
ocitla v likvidaci?  

• Jakým způsobem jsou v současné době zhodnocovány dočasně volné finanční 
prostředky JU s ohledem na míru rizika?  

• Jaký dopadl na rozpočet JU pro příští rok bude mít růst ceny el. energie a plynu? 
 

Pan rektor uvedl, že JU v dané situaci nebude ohrožena i s ohledem na to, že zmiňované 

prostředky jsou považované za rezervní.    

Paní kvestorka nejdříve objasnila nepřesnost v názvech podkladů zaslaných senátorům. 

Podrobně informovala o aktuální situaci ohledně Sberbank  a garančního fondu (Komerční 

banka). Informovala senátory, že věřitelé Sberbank by měli být uspokojeni. Přestože je JU je  

až do odvolání ve třetí skupině věřitelů, této skupině je na základě rozhodnutí insolvenční 

správkyně garantována návratnost min. 90 % včetně úroků. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

tzv. volné finanční prostředky, nemá dosavadní nevyřešení pohledávky za Sberbank dopad do 

rozpočtu JU. Tyto finanční prostředky nejsou předmětem rozpočtování, byly uloženy u KB na 

spořící úrok 6,91 % a u ČSOB na termínovaných vkladech. Míra rizika je velmi těžko 

předvídatelná, stejně tak jako tomu bylo u Sberbank, která se až do dne vypuknutí válečného 

konfliktu byla jednou z našich nejzdravějších bank. Nicméně u KB se nejeví riziko jako vysoké. 

  

Návrh usnesení: AS JU schvaluje druhou etapu 2022 včetně návrhu SDV 2023 až 2024. 

Hlasování: pro 28, proti – 0, zdržel se – 0  

AS JU schválil druhou etapu 2022 včetně návrhu SDV 2023 až 2024. 

 

 4. Informace z jednání RVŠ  

V RVŠ je apelováno na navýšení příspěvků a dotací a stejně tak tento proces probíhá i v rámci 

konference České konference rektorů a konference kvestorů.  

5. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU  

L. Lang vznesl dotaz na možné uzavření některých učeben v zimním období a s tím související 

přechod na distanční či hybridní výuku. Pan rektor uvedl, že takovéto řešení se neplánuje, 

nicméně je nutné počítat s dílčími úsporami.   

L. Lang dále vznesl připomínku k rostoucím cenám v menze, která se stává pro studenty méně 

výhodná. Pan rektor souhlasil, že inflace se promítne jak do stravování, tak do ubytování, 

přičemž nelze odhadovat vývoj s ohledem na energie.  Paní kvestorka doplnila, že jelikož se 



koleje a menzy se nepodílí na vzdělávací činnosti, nemají nárok na čerpání z fondů 

institucionální podpory, a tedy své náklady nutně promítají do cen.  

6. Různé 

• J. Sláma vznesl dotaz, zda se v brzké době počítá se zavedením e stravenek. Paní 

kvestorka uvedla jako možný termín začátek nového roku.  

• Pan rektor představil program zítřejšího jednání správní rady. 

• Pan předseda navrhnul přesunutí semináře o rozpočtu, původně plánovaného po 

skončení zasedání AS JU, na 22. 11., což je zároveň termín dalšího zasedání senátu. 

Paní kvestorka i pan předseda vyzvali senátory k hojné účasti s ohledem na budoucí 

diskuze o rozpočtu v senátu. L. Lang navrhnul, aby se tato informace dostala mezi členy 

malých fakultních senátů, jelikož taktéž rozhodují o financích na daných fakultách, což 

předseda senátu podpořil.  

Předseda AS JU J. Hrubý poděkoval všem senátorům a zasedání ukončil.  

 

Zápis vyhotovila: Věra Suchomelová 

Zápis ověřili: Martin Moravec, Pavel Franta 

 

 


