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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU JIHOČESKÉ UNIVERZITY V 
ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KONANÉHO DNE 15.3.2022 

 
 

Přítomni (bez titulů):  Dolák František, Dvořák Petr, Havelka Zbyněk, Hrubý Rudolf, 
Hudáčková Andrea, Chvojka Ondřej, Jersáková Jana, Kameníková 
Štěpánka, Lang Lukáš, Lassner Jan, Lisner Aleš, Mazanec Hynek, 
Martin Moravec, Nguyen Petr, Novotná Martina, Pecka Zdeněk, 
Prošková Alena, Randák Tomáš, Rokos Lukáš, Sattran Jan, Sláma 
Jiří, Smetana Pavel, Staněk Libor, Suchomelová Věra, Svárovská 
Tereza, Šedová Lenka, Šnyps Zdeněk, Votruba Michaela Hana, 
Zusková Eliška 

  
Omluveni (bez titulů):  Dombrovská Ester, Juráň Josef, Kaplická Yakimova Vera, Kolářová 

Lucie, Linhart Otomar, Volek Tomáš 
   
Nepřítomni (bez titulů):  Bláha Filip, Bechyně Roman, Franta Pavel, Hubálek Martin, Kresan 

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

Radka (prorektorka pro zahraniční vztahy) 
 
 

Předseda AS JU Rudolf Hrubý zahajuje zasedání a konstatuje usnášeníschopnost AS JU.  
 

Program: 
1. Organizační záležitosti Akademického senátu JU 
2. Projekt JU v rámci Národního plánu obnovy 
3. Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty JU 
4. Informace ze studentské komory Akademického senátu JU 
5. Informace z jednání RVŠ 
6. Různé 

 
 

1. Organizační záležitosti AS JU  
 
Hlasování o zapisovateli, ověřovatelích a skrutátorech:  
 
Návrh usnesení: AS JU schvaluje zapisovatelku Elišku Zuskovou (FROV), ověřovatele zápisu 
Janu Jersákovou (PřF) a Aleše Lisnera (PřF) a skrutátory Jana Sattrana (TF) a Lukáše Langa 
(PF). 
 
Hlasování: pro – 28, proti – 0, zdržel se – 0  
 
AS JU schválil zapisovatelku Elišku Zuskovou (FROV), ověřovatele zápisu Janu 
Jersákovou (PřF) a Aleše Lisnera (PřF) a skrutátory Jana Sattrana (TF) a Lukáše 
Langa (PF). 
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2. Projekt JU v rámci Národního plánu obnovy 
 

Rektor Jiroušek omluvil osobní neúčast prorektora Hojdekra na zasedání AS JU. 
Hojdekr k připravovanému projektu zaslal komentář a natočil videoprezentaci, která byla 
senátorům promítnuta. Národní plán obnovy je plán reforem a investic České republiky, které 
hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU (zejména cílí 
na nápravu rozvoje definovaných oblastí, jež utlumila pandemie COVID-19). Předkládané 
informace se týkaly aktuálního stavu přípravy, rozpracovanosti návrhů projektů Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích v rámci Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol 
pro roky 2022-2024 (dále jen „výzva“). Byl vysvětlen cíl této výzvy, kterým je naplnit skrze 
realizované projekty priority EU v oblasti transformace vysokých škol a adaptovat se na nové 
formy učení v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce (kapacita, zaměření školních 
programů). Nově vytvářené univerzitní projekty pak budou mít vazbu na Strategický záměr JU 
na období 2021-2030. 
 
Návrh usnesení: AS JU bere na vědomí projekt JU v rámci Národního plánu obnovy a 
doporučuje správní radě JU tento projekt ke schválení. 
 
Hlasování: pro – 29, 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. Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty JU 
 

Podklady byly senátorům zpřístupněny s předstihem v řádné zákonné lhůtě. 
K předkládanému dokumentu nebyly žádné příspěvky do diskuze. 
 
Návrh usnesení: AS JU schvaluje Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty JU.   
 
Hlasování: pro – 29, proti – 0, zdržel se – 0 
 
AS JU schválil Jednací řád Vědecké rady Teologické fakulty JU.   
 
4. Informace ze studentské komory AS JU 
 

Senátor Lang informoval o zapojení studentů Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích do projektu 11+1, který měl za cíl podpořit práva a svobodu běloruských studentů 
a akademiků a poděkoval zúčastněným studentům za jejich aktivní přístup během konání akce. 

Dále připomenul konání informativního semináře pro doktorandky, doktorandy a 
výzkumníky (a další) pořádaného Studentskou komorou Rady vysokých škol a Českou asociací 
doktorandek a doktorandů, a to 15. března od 16:30 v přednáškové místnosti C1 (budova C, 
PřF) a vyzval členy studentské komory AS k osobnímu setkání po ukončení zasedání AS JU. 

 
Předseda senátu Hrubý poděkoval Langovi a prorektorce Závodské za organizaci 

podpory vězněných běloruských akademiků a studentů v rámci projektu 11+1.  
 

5. Informace z RVŠ  
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Rektor Jiroušek omluvil osobní neúčast prorektora Friebla na zasedání AS JU. 

Informace z jednání RVŠ zašle prorektor Friebel písemnou formou na sdílenou adresu senátorů 
AS JU a bude připraven na případné dotazy a připomínky.  
 
7. Různé  
 

K dění na Ukrajině vyjadřují senátoři jednohlasně následující postoj: 
  
Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích odsuzuje agresi Ruské 
federace proti Ukrajině a podporuje suverenitu Ukrajiny jako nezávislého státu. AS JU 
cítí solidaritu s občany Ukrajiny a deklaruje záměr podpořit studenty, zaměstnance a 
spolupracovníky z Ukrajiny, kteří na Jihočeské univerzitě působí. AS JU plně podporuje 
všechny dosavadní kroky vedení JU na podporu uprchlíků, studentů a zaměstnanců 
z Ukrajiny. AS JU odsuzuje jakoukoliv diskriminaci na základě rasy, jazyka apod.  
 

Kvestorka Valentová informovala o průběhu investičních akcí na JU a průběhu 
sestavování rozpočtu JU pro rok 2022. Uvedla, že nyní se stále nacházíme v rozpočtovém 
provizoriu, kdy je uvolněna pouze 1/12 předpokládaného rozpočtu měsíčně na uhrazení 
zejména provozních nákladů. Rektor Jiroušek doplnil, že v řádu dnů očekává schválení státního 
rozpočtu, na jehož podkladě bude za pomoci definovaných koeficientů vytvořen v nejbližší 
možné době rozpočet JU. 
 

Rektor poděkoval senátu za vyjádření podpory Ukrajině a v souvislosti se ziskem 
relevantních informací odkázal na využívaní příručky proti desinformacím a protivlivového 
manuálu na webových stránkách JU. 
 

Předseda senátu předal jmenovací osvědčení senátorům, kteří si ho doposud nemohli 
převzít osobně.  
 
  
Zápis vyhotovila: Eliška Zusková 
Zápis ověřili: Jana Jersáková a Aleš Lisner 


