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16. 3. 2017 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 1/2017 

 

Přítomni:                                     10 členů (viz prezenční listina) 

                                                                                                  

 

Omluveni (bez titulů):  P. Štumpf, T. Volek, J. Vrchota, M. Brychta, J. Kasanda 

 

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 

 

Hosté (bez titulů): L. Rolínek, M. Medve, M. Šulista, M. Lapka 

     

 

 

Body jednání: 

Předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty M. Vlčková zahájila zasedání, 

přivítala členy Akademického senátu a hosty na zasedání a představila následující body 

jednání: 

 Strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí činnosti EF v roce 2017 

 Výroční zpráva o činnosti EF za rok 2016 

 Jednací řád Akademického senátu EF 

 Volební řád Akademického senátu EF 

  

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 

Navržený zapisovatel – T. Mrkvička (s návrhem souhlasil) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – R. Hrubý, M. Hric (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – R. Hrubý: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – M. Hric: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 2 – Strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí činnosti EF v roce 2017 

Děkan EF L. Rolínek představil strategický záměr vzdělávací a další tvůrčí činnosti EF v roce 

2017 a následně zodpověděl dotazy senátorům ohledně cílů 1,4,13,15,18,20. 

 

 

 

 



Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený strategický záměr 

vzdělávací a další tvůrčí činnosti EF v roce 2017, s tím že do záměru budou zahrnuta 

prodiskutovaná doporučení, s výsledkem hlasování: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

 

Bod 3 – Výroční zpráva o činnosti EF za rok 2016 

Děkan EF L. Rolínek společně s přítomnými proděkany představili výroční zprávu o činnosti 

EF za rok 2016 a následně zodpověděli dotazy senátorům zejména ohledně akreditace EF. 

 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženou výroční zprávu o činnosti 

EF za rok 2016, s tím že do zprávy budou zahrnuta prodiskutovaná doporučení, s výsledkem 

hlasování: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 4 – Jednací řád Akademického senátu EF 

Předsedkyně AS představila změny v Jednacím řádě AS EF. Následná diskuze senátorů se 

týkala počtu nutných schůzí AS, jenž byl stanoven na minimum 1x za 6 měsíců. Dále se 

diskutovala existence senátního e-mailu a archivace dokumentů AS.  

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Jednací řád AS, s tím že do 

zprávy budou zahrnuta prodiskutovaná doporučení, s výsledkem hlasování: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 5 – Volební řád Akademického senátu EF 

Předsedkyně AS představila změny ve Volebním řádu AS EF. Diskuze se soustředila hlavně 

na návrh na rozdělení voleb na studentskou a zaměstnaneckou komoru s tím, že studenti volí 

pouze do studentské komory a zaměstnanci do zaměstnanecké. Dále se diskutoval počet členů 

volební komise a počet volebních míst. Vzhledem k závažnosti navrhovaných změn bylo 

hlasování odloženo na příští zasedaní AS. 

 

Bod 4 – Různé 

V různém byly diskutovány návrhy a připomínky senátorů studentů, z nichž nevzešlo žádné 

usnesení. 

 

Poté předsedkyně AS EF poděkovala členům AS EF a hostům za účast na zasedání a ukončila 

jednání. 

 

 

 

Zapsal: T. Mrkvička 

Ověřili: R. Hrubý, M. Hric  



 


