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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V 
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 21. 6. 2022 

 
 

Přítomni (bez titulů):  Dolák František, Franta Pavel, Havelka Zbyněk, Hrubý Rudolf, 
Hubálek Martin, Hudáčková Andrea, Chvojka Ondřej, Jersáková Jana, 
Juráň Josef, Kaplická Yakimova Vera, Kolářová Lucie, Lang Lukáš, 
Nguyen Petr, Novotná Martina, Randák Tomáš, Rokos Lukáš, Sattran 
Jan, Sláma Jiří, Smetana Pavel, Suchomelová Věra, Šedová Lenka, 
Volek Tomáš, Votruba Michaela Hana, Zusková Eliška  

  
Omluveni (bez titulů):  Bechyně Roman, Dombrovská Ester, Kameníková Štěpánka, Kresan 

Jan, Lassner Jan, Linhart Otomar, Lisner Aleš, Mazanec Hynek, 
Moravec Martin, Pecka Zdeněk, Prošková Alena, Šnyps Zdeněk 

   
Nepřítomni (bez titulů):  Bláha Filip, Dvořák Petr, Staněk Libor, Svárovská Tereza 
 
Hosté (bez titulů):  Jiroušek Bohumil (rektor JU), Valentová Jiřina (kvestorka) 

 
Senát byl po celou dobu usnášeníschopný. Zasedání AS JU řídil jeho předseda Rudolf Hrubý, 
který přivítal všechny senátory, senátorky a hosty.  

 
 

1. Organizační záležitosti AS JU  

Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:  

Návrh usnesení: AS JU schvaluje zapisovatelku Janu Jersákovou (PřF), ověřovatele zápisu 
Martinu Novotnou (EF) a Pavla Frantu (FROV) a skrutátory Zbyňka Havelku (ZF) a Lukáše Langa 
(PF). 

Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0  

AS JU schválil zapisovatelku Janu Jersákovou (PřF), ověřovatele zápisu Martinu Novotnou 
(EF) a Pavla Frantu (FROV) a skrutátory Zbyňka Havelku (ZF) a Lukáše Langa (PF). 

 
Hlasování o programu zasedání AS JU:  

Program:  

1. Organizační záležitosti Akademického senátu JU 

2. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2021 

3. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2021 

4. Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností JU za rok 2021 

5. Informace z jednání RVŠ 

6. Informace ze studentské komory Akademického senátu J 

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

Hlasování: pro 24, proti - 0, zdrželi se - 0 

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

 

2. Výroční zpráva o činnosti JU za rok 2021 

Pan rektor Jiroušek okomentoval strukturu výroční zprávy s tím, že struktura je daná a nelze ji 
měnit. Aktivity JU byly poznamenány pandemií covidu 19 v první půlce roku 2021, kdy většina 
činnosti probíhala on-line formou. K předkládanému dokumentu nebyly žádné příspěvky do 
diskuse. 

 
Návrh usnesení: AS JU bere schvaluje výroční zprávu o činnosti JU za rok 2021. 

Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0  

AS JU bere na vědomí projekt JU v rámci Národního plánu obnovy a doporučuje správní radě 
JU tento projekt ke schválení. 

 

3. Výroční zpráva o hospodaření JU za rok 2021 

Pan rektor Jiroušek okomentoval strukturu výroční zprávy s tím, že struktura je daná a nelze ji 
měnit. Hospodaření bylo taktéž ovlivněno pandemií covidu 19. Paní kvestorka poznamenala, 
že pro rok 2021 provedla audit účetní závěrky nově společnost NEXIA A.P. a.s., která 
neshledala žádné nedostatky. Koordinátor ekonomické komise AS JU pan Volek sdělil, že EK 
zprávu posoudila a nevznesla žádné připomínky, pouze dotazy týkající se příspěvku 
jednotlivých fakult do fondu provozních prostředků JU a výše celkových výdajů a zisků 
rektorátu. K předkládanému dokumentu nebyly žádné příspěvky do diskuse. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2021.   

Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0 

AS JU schválil výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2021.     

 
4. Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností JU za rok 2021 

Pan rektor Jiroušek informoval AS JU, že dodatky navazují na zprávy, které se zpracovávají 
jednou za 5 let. Struktura je daná. Připomínky RpVH JU ke zprávě byly minimální. Předseda AS 
JU pan Hrubý sdělil, že komise NAÚ chtěla také znát názory studentů zastoupených v AS JU na 
dotyčnou zprávu. Studenti neměli připomínek. K předkládanému dokumentu nebyly žádné 
příspěvky do diskuse. 

 

Návrh usnesení: AS JU schvaluje Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU za rok 2021.   

Hlasování: pro – 24, proti – 0, zdržel se – 0 
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AS JU schválil Dodatek Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností JU za rok 2021.   

 

5. Informace z jednání RVŠ  

Předseda AS JU pan Hrubý informoval, že pan prorektor Friebl nemá žádné nové aktuální 
informace z jednání RVŠ. 

 

6. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU 

Senátor pan Lang sdělil, že studentská komora taktéž nemá žádné nové aktuální informace. 

 

7. Různé  

• Senátor pan Volek se dotázal, zda se plánuje přechod pouze na elektronickou formu 

inventur s tím, že v současné době se provádí inventura jak papírově, tak elektronicky. Paní 

kvestorka odpověděla, že v souvislosti s personálními změnami na oddělení evidence 

majetku (tj. snížení počtu majetkářek) dojde k větší míře elektronizace. 

• Pan rektor se zmínil o právě probíhajících 20. Akademických hrách s účastí všech fakult a 

1600 sportovců. Poděkoval pořadatelům a účastníkům. 

• Senátor pan Nguyen se dotázal, zda demise ministra školství ovlivní vyhlášení NP0 (národní 

plán podpory) projektů. Paní kvestorka odpověděla, že většina projektů byla chybně 

zpracovaná a bude se předělávat.  

• Senátor pan Volek se dotázal na možnost zefektivnění zamlouvání ubytování na kolejích 

skrze elektronický booking. Pan rektor zmínil, že bude vybrán nový ředitel KaM. Paní 

kvestorka zmínila, že K4 již testuje elektronický systém bookování pro zaměstnance a 

studenty, který by bylo možné později rozšířit i na ostatní koleje a také pro zájemce z řad 

veřejnosti. 

 
Předseda AS JU pan Hrubý poděkoval všem zúčastněným za práci a popřál hezké prázdniny. 

  
Zápis vyhotovila: Jana Jersáková 
Zápis ověřili: Martina Novotná, Pavel Franta 


