
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 2/2017 

20. 04. 2017 

 

Přítomni:     13 členů (viz prezenční listina)  

Omluveni (bez titulů):    Hric, Hrubý  

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

Hosté (bez titulů):    Rolínek, Medve, Klufová, Šulista, Lapka  

 

Předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala členy 

Akademického senátu EF a hosty na zasedání. 

 

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu  

Navržený zapisovatel – Vrchota (s návrhem souhlasil)  

Hlasování o navrženém zapisovateli: pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1 

Navržení ověřovatelé zápisu:   Štumpf,  Brychta (s návrhem souhlasili)  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – p. Štumpf:  pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – p. Brychta:  pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1  

 

Bod 2 – Hlasování o programu zasedání AS EF JU  

Body jednání: 

 Seznámení s výsledky hlasování per rollam 

 Disciplinární řád EF 

 Jednací řád VR EF 

 Statut EF 

 Volební řád AS EF 

Hlasování o navrženém programu zasedání AS EF JU:   

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0  

 



Bod 3 - Seznámení s výsledky hlasování per rollam ze dne 13. 4. 2017 o navržení členů do hlavní a 

dílčí volební komise při volbách do Akademického senátu Jihočeské univerzity. 

Navržení členové byli (a s návrhem souhlasili): 

 Do hlavní volební komise: 

o Ing. Petr Štumpf, Ph.D. 

 Do dílčí volební komise: 

o Ing. Radim Dušek, Ph.D. 

o Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D. 

o Mgr. Radim Remeš 

o Ing. Filip Petrách, Ph.D. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil na základě 

§ 27 Zákona o vysokých školách navržené členy do hlavní a dílčí volební komise ke dni 13. 4. 2017, 

s výsledkem hlasování: 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0  

 

Bod 4 - DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY EKONOMICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V 

ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Děkan Ekonomické fakulty L. Rolínek představil předložený návrh.  

Pozměňovací návrhy senátorů: 

o Počet členů 5 z nich 2 jsou studenti 

o Alespoň jeden student (čl. 3 odst. 6) 

o Po dobu 14 dnů (čl. 4 odst. 2) 

Usnesení:  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY 

EKONOMICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH a to po zapracování 

pozměňovacích návrhů, s výsledkem hlasování:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 5 - JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY EKONOMICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH 

Děkan Ekonomické fakulty L. Rolínek předal slovo proděkanovi M. Lapkovi, který představil 

předložený návrh. 

 Diskuze: 

o Pořad x připomínky 

Pozměňovací návrhy senátorů: 



o „hlasování členů“ (čl. 2 odst. 5) 

o „účastnit se“ (čl. 1 odst. 9) 

o Doplnit formulaci: Akademický senát dává souhlas ke jmenování a odvolávání členů 

akademické rady (dle zákona) 

o Zkontrolovat v dokumentu tvary „doplnění“ 

Usnesení:  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY EKONOMICKÉ 

FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH a to po zapracování pozměňovacích 

návrhů, s výsledkem hlasování:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 6 – STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Děkan Ekonomické fakulty L. Rolínek představil předložený návrh.  

Pozměňovací návrhy senátorů: 

o § 50 (čl. 22 odst. 2 a odst. 6) – mezera 

o Úmrtí člena (čl. 22 odst. 4) doplnit tuto variantu 

o Duben předložení (čl. 18, odst. 5) 

Usnesení:  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený STATUT EKONOMICKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ 

UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH a to po zapracování pozměňovacích návrhů, s výsledkem 

hlasování:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 7 – Volební řád Akademického senátu Ekonomické fakulty JU 

Diskuze: 

o Dvoukomorové volby (studenti volí studenty; pedagog volí pedagogy)  

 předložení výzkumu na vzorku cca 15 studentů – větší zájem o 

dvoukomorové hlasování  

 Informace o využití dvoukomorového na jiných fakultách (ZF, PF) 

 Informace o ponechání stávající volby na JU 

 Zmíněna současná nevyváženost oborů 

 Nemožnost volby 10 členů studenty 

 Diskuze o síle hlasu pedagoga (cca 80 voličů) 

o Elektronické hlasování 

 Bezpečnost a anonymita 

 Realizace (využití systému hodnocení výuky x vlastní systém) 

Pozměňovací návrhy senátorů: 



o Zapracování možnosti elektronického hlasování na 48 hodin v pracovních dnech 

Hlasování o možnosti dvoukomorových voleb (studenti volí studenty; pedagog volí pedagogy): 

pro – 5, proti – 8, zdržel se – 0 

Návrh nebyl schválen. 

Usnesení:  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Volební řád Akademického senátu Ekonomické 

fakulty JU a to po zapracování pozměňovacích návrhů, s výsledkem hlasování:  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 8 – Různé  

o Elektronické hlasování 

 Ověření možnosti elektronického hlasování předáno vedením EF na starost  J. 

Vrchotovi 

o Stížnost na vyučujícího Roberta Zemana a předmět Oceňování podniku a majetku 

 Výuka dle studentů dlouhodobě neprobíhá 

 Vyučující dle studentů nekomunikuje se studenty ani elektronicky 

 Se stížností seznámen děkan a proděkanka pro studium 

 Návrh vedení na kontaktování proděkanky pro studium ohledně řešení 

situace 

o SVOČ  

 Návrh na finanční odměnu pro studenty ze stipendijního fondu 

 Dostatečně předem známě ceny pro zvýšení motivace studentů zajistí 

tajemník EF 

o Rozpočet EF 

 Děkanem a tajemníkem EF přislíbeno předložení rozpočtu v dostatečném 

předstihu pro projednání na příštím zasedaní AS EF dne 18. 5. 2017 

 

 

Zapsal: Vrchota         

Ověřili: Brychta, Štumpf 

 

 

 

 

 

 



 


