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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 4/2015 
 
 

Přítomni (bez titulů):   Dagmar Bednářová, Tomáš Volek,  
     Petr Řehoř, Jiří Alina, Miroslava Vlčková, 
 Martina Novotná, Rudolf Hrubý, Daniel Kopta, Roman 

Švec 
  
Omluveni (bez titulů):  Kamil Pícha 
 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 
 

 
Hosté (bez titulů):   Ladislav Rolínek, Renata Klufová, Marek Medve 
 
 
 
Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání. V úvodu zmínil, 
že studenti Haruda, Jandová a Klička ukončili studium SZZ  v magisterském studijním oboru 
a tudíž přestali být členy AS a taktéž Márová a Havelec ukončili studium SZZ v bakalářském 
studijním oboru, u nichž je však předpoklad, že budou opět členy senátu v navazujícím 
magisterském studiu. Do té doby nejsou členy senátu. Na podzim proto budou vypsány 
doplňovací volby z řad studentů. 
 
Dále předseda AS EF navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání.  
 
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu  
Navržená zapisovatelka – Vlčková (s návrhem souhlasila) 
Navržení ověřovatelé zápisu – Alina, Řehoř (s návrhem souhlasili) 
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu. 
pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
 
Předseda AS EF seznámil přítomné s body programu: 
 
Program: 
 
Bod 1: 
Výroční zpráva o hospodaření EF za rok 2014 
 
Úvodní vystoupení:  Děkan Ekonomické fakulty doc. Rolínek krátce seznámil s výroční 
zprávou o hospodaření EF za rok 2014 a předal hlavní slovo ohledně výroční zprávy M. 
Medvemu. Ten zhodnotil hospodaření EF v roce 2014 a následně proběhla diskuse a 
připomínky k výroční zprávě.  
 



Diskuze: 
Po diskusi senát požaduje korekturu a opravu chyb jak po formální, tak i jazykové stránce a 
doplnění tabulek, které významně ovlivňují porozuměníschopnost výroční zprávě.  
 
Tajemník fakulty se zavázal, že do 18.6.2015 poskytne členům senátu materiály, které byly 
požadovány členy senátu před zasedáním AS EF JU.   
 
 
Vyjádření: 
Akademický senát Ekonomické fakulty schvaluje dle zákona o vysokých školách § 29 
výroční zprávu o hospodaření EF za rok 2014 s tím, že budou odstraněny chyby a 
zpráva bude doplněna o požadované tabulky. Termín korektury je do 18.6.2015 a 
následně ověřovatelé zápisu Alina a Řehoř ověří úplnost zprávy. Opravená výroční 
zpráva bude poskytnuta všem členům AS EF. 
 
Poměr hlasování: 
pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0,  
 
 
Bod 2:   
Rozpočet EF na rok 2015 
 
Úvodní vystoupení:  Děkan Ekonomické fakulty doc. Rolínek krátce seznámil s rozpočtem EF 
na rok 2015 a předal hlavní slovo ohledně rozpočtu M. Medvemu. Ten zhodnotil 
rozpočtované příjmy a výdaje na rok 2015 a následně proběhla diskuse a připomínky 
k rozpočtu.  
 
Diskuze: 
Byly diskutovány zejména následující body: 
- Na straně 4 v tabulce nekorespondoval součtový řádek s obsahem tabulky 
- Rozdíly by neměly být odlišeny pouze barevně 
- U některých řádků v tabulce chyběl jejich popis 
- Diskutována byla částka milión Kč na nákup nového vozu. Senátoři byli informováni, že 

plánovaná cena bude cca 600 tis. Kč a milión Kč je horní hranice ceny 
- Terminologie z hlediska investic není v dokumentu jednotná 
- Dokument obsahoval celou řadu formálních chyb (především nesprávně napsané 

rozpočtované období a odpovědné osoby) 
 
Po diskusi senát požaduje korekturu a opravu chyb.  
 
Vyjádření: 
Akademický senát Ekonomické fakulty schvaluje dle zákona o vysokých školách § 29 
rozpočet EF na rok 2015 s tím, že budou odstraněny formální nedostatky. Termín 
korektury je do 18.6.2015 a následně ověřovatelé zápisu Alina a Řehoř ověří úplnost 
zprávy. Opravený rozpočet bude poskytnut všem členům AS EF. 
 
Poměr hlasování: 
pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0,  
 
 



Bod 3:   
Dlouhodobý záměr EF 2015-2019 
 
Úvodní vystoupení:  Děkan Ekonomické fakulty doc. Rolínek seznámil s dlouhodobým 
záměrem EF 2015-2019 a byla otevřena diskuse.  
 
Diskuze: 
Byly diskutovány zejména následující body: 

- Využití výsledku studentského hodnocení výuky pro hodnocení pedagogů, kdy 
některé otázky v hodnocení nejsou adekvátní 

- Činnost centra inovací a aplikovaného výzkumu  
- Budoucnost konference INPROFORUM 
- Změna systému odměňování a hodnocení pedagogů – přislíbeno zveřejnění změn 

 
V průběhu diskuse (v 17:06 hod.) odešla D. Bednářová.  
 
Vyjádření: 
Akademický senát Ekonomické fakulty schvaluje dle zákona o vysokých školách § 29 
dlouhodobý záměr EF 2015-2019. 
 
Poměr hlasování: 
pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0,  
 
Bod 4:   
Různé 
 

• Příliš hlučný vysoušeč rukou na WC v budově F – vyjádření: je nutné zajistit 
automatické zavírání dveří, aby byl eliminován hluk zejména na učebně F2 

• Změny v plánovaném atriu z hlediska požární ochrany – únikové dveře 
• V průběhu léta bude senát hlasovat per rollam 
• Diskuse ohledně výběru dovolených akademických pracovníků v průběhu prázdnin. 
• V průběhu diskuse (v 17:20 hod.) odešli Švec a Kopta 
• Diskuse ohledně jazykových kurzů pro akademické pracovníky 

 
 
Předseda Akademického senátu ukončil jednání a poděkoval přítomným za účast. 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D. 
Dne: 12.6.2015 


