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25. 5. 2017 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  

 

Přítomni:                                     10 členů (viz prezenční listina) 

                                                                                                  

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 

 

Omluveni (bez titulů): Tomáš Mrkvička, Kamil Pícha, Dagmar Škodová 

Parmová, Petr Hojdánek, Michal Brychta (dočasně není 

studentem, 25.4.2017 úspěšně složil SZZ)   

 

Hosté (bez titulů): Ladislav Rolínek, Marek Medve, Miloslav Lapka, Radek 

Toušek 

     

 

 

Body jednání: 

 
Předsedkyně AS EF M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala členy AS a hosty na zasedání 

a seznámila přítomné s navrhovaným programem jednání. 

 

Bod 1 – hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a skrutátorech 

Navržený zapisovatel – P. Řehoř (s návrhem souhlasil) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – F. Petrách, J. Kasanda (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – F. Petrách: 

pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – J. Kasanda: 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Bod 2 – Seznámení s výsledky voleb do AS JU 

Předsedkyně AS EF seznámila členy senátu s výsledky voleb do AS JU. Za Ekonomickou 

fakultu byli zvoleni: R. Hrubý, T. Volek, K. Pícha, M. Hric a T. Buřič. Nově zvoleným 

členům AS JU předsedkyně AS EF poděkovala. Dále poděkovala volební komisi za zajištění 

a organizaci voleb. 

 

Bod 3 – Výroční zpráva o hospodaření EF v roce 2016 

Děkan EF L. Rolínek jako předkladatel představil Výroční zprávu o hospodaření EF v roce 

2016. Následně předal slovo tajemníkovi EF M. Medvemu, který podrobněji seznámil členy 

AS EF s obsahem zprávy.  

V průběhu představení výroční zprávy (v 16,25 hod.) dorazil na jednání P. Štumpf. 



Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě. Dotazy se týkaly příčin snižování 

doplňkové činnosti, výše odpisů v dalších letech, změny rektorské metodiky, zvyšování 

stipendijního fondu či výše dalších fondů. Řada připomínek se týkala formálních chyb 

(doplnit stránkování či jednotky u tabulek, vyznačení kladného znaménka u záporného HV 

atd.) 

Všechny dotazy členů AS EF byly zodpovězeny. 
 

Usnesení:  
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženou Výroční zprávu o hospodaření EF v roce 

2016 s tím, že budou doplněna prodiskutovaná doporučení. 

Výsledek hlasování:  

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.  

 

Bod 4 – Rozpočet EF na rok 2017  
Děkan EF L. Rolínek jako předkladatel Rozpočtu EF na rok 2017 předal slovo tajemníkovi M. 

Medvemu, který podrobněji seznámil členy AS EF s plánovaným rozpočtem.  

Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě. Dotazy se týkaly nákladů na přípravu projektů, 

plánu kateder, nárůstu údržby. I zde byly připomínky k formálním úpravám (doplnit stránkování, 

zarovnání sloupců atd.). Všechny dotazy členů AS EF byly zodpovězeny.  

 

Usnesení:  
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Rozpočet EF na rok 2017 s tím, že budou 

doplněna prodiskutovaná doporučení. 

Výsledek hlasování:  

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0.  

 

Bod 5 – Různé 

Předsedkyně AS EF se informovala na promoce. Organizační zabezpečení zajistí proděkanka 

Klufová. 

T. Volek se zeptal na školení BOZP, uvítal by jeho e-learningovou podobu.  

 

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

jednání. 

 

Zapsal: P. Řehoř 

Ověřili: F. Petrách, J. Kasanda 

 

 

 

 

 

 



 


