
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

 

7. 11. 2018 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 5/2018 

 

Přítomni:    13 členů (M. Brychta přišel až v průběhu zasedání) – viz  

    prezenční listina 

Omluveni (bez titulů):  Škodová Parmová 

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

 

Zahájení: Předsedkyně AS EF M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala členy AS EF, nového 

člena L. Zrzavého, který se jednání účastnil poprvé, a hosty.  

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 

Navržený zapisovatel: doc. Pícha (s návrhem souhlasil): 

Hlasování o navrženém zapisovateli:  

Pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1  

 

Navržení ověřovatelé zápisu: R. Hrubý (s návrhem souhlasil), K. Zímová (s návrhem 

souhlasila) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu - R. Hrubý: 

Pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu - K. Zímová: 

Pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1  

 

Schválení programu jednání AS EF dne 7. 11. 2018 

Program: 

1.  Opatření děkana k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v českém a anglickém 

jazyce pro AR 2019/2020 

2.  Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2019/2020 

3.  Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v anglickém jazyce pro AR 2019/2020 

 

Hlasování o bodech programu 

Pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

 



Bod 1 – Opatření děkana k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v českém a 

anglickém jazyce pro AR 2019/2020 

Děkan EF JU představil oba předložené dokumenty. V rozpravě vznesl Dr. Hrubý – dotaz 

k formulaci v anglické verzi ve srovnání s českým OD (rozpor jednotné vs. množné číslo). 

Formulace v angličtině byla shledána vyhovující. 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

předložené opatření děkana k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v českém jazyce pro 

AR 2019/2020 s výsledkem hlasování: 

Pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

předložené opatření děkana k přijímacímu řízení DSP uskutečňovaných v anglickém jazyce pro 

AR 2019/2020 s výsledkem hlasování: 

Pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

 

Bod 2 Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2019/2020 

Proděkanka Klufová představila předložený dokument.  

T. Volek vznesl dotaz ohledně výše počtu přijímaných uchazečů. Děkan EF JU vysvětlil postup 

stanovení jednotlivých počtů pokynem prorektora Baumana, který poukázal na potenciální 

obtíže ve správním řízení a také připravovanou metodiku rozdělení prostředků rozpočtu JU pro 

rok 2020. 

T. Volek vznesl pozměňovací návrh na zvýšení průměru pro přijetí do navazujícího 

magisterského studia bez přijímacích zkoušek na 2,0 

Hlasování o pozměňovacím návrhu:  

Pozměňovací návrh byl schválen s výsledkem hlasování: 

 

Pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

 

Usnesení: 

Hlasování o předloženém OD včetně pozměňovacího návrhu: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

předložené opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2019/2020 s výsledkem hlasování: 

Pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

 

Zbývající části jednání se zúčastnil senátor Brychta 



Bod 3 Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v anglickém jazyce pro AR 2019/2020 

Proděkan Šulista představil předložený dokument.  

K. Pícha vznesl dotaz ohledně zastavení přijímacího řízení pro nesplnění podmínek přihlášky. 

K. Pícha vznesl dotaz na mezní termín zaplacení poplatku za přijímací řízení, který je odlišný 

od českých studijních programů. Proděkan Šulista vysvětlil specifika v postavení a možnostech 

zahraničních studentů. 

 

Hlasování o předloženém OD včetně pozměňovacího návrhu: 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

předložené opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v anglickém  jazyce pro AR 2019/2020 s výsledkem hlasování: 

Pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0  

 

 

Bod 4 Různé:  

T. Volek se zeptal, zda jsou materiály k akreditacím průběžně ukládány ve virtuálním úložišti 

(intranet EF JU)? Děkan EF JU potvrdil, že ano. 

Děkan L. Rolínek a proděkan M. Lapka doplnili, že na úložišti bude k dispozici i oficiální 

vyjádření NAÚ k žádosti o institucionální akreditaci. 

 

Na závěr předsedkyně AS EF poděkovala senátorům i hostům za účast a ukončila zasedání 

akademického senátu.  

 

Zapsal: K. Pícha 

 

Ověřili: R. Hrubý, K. Zímová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


