
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 2/2019 

07. 03. 2019 

 

Přítomni:     11 členů (viz prezenční listina)  

Omluveni (bez titulů):    Viktor Vojtko 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

Hosté (bez titulů):    Dagmar Škodová-Parmová, Marek Medve, Renata Klufová,  

     Jana Klicnarová, Ludvík Friebel, Zuzana Dvořáková Líšková,  

     Kamil Pícha  

 

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

zasedání. Následně navrhla zapisovatele a dva ověřovatele. 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel – Vrchota (s návrhem souhlasil)  

Hlasování o navrženém zapisovateli:  

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

Navržení ověřovatelé zápisu: Mrkvička, Zímová (s návrhem souhlasili)  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu (Mrkvička):   

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu (Zímová):   

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1  

 

Body jednání: 

Předsedkyně Akademického senátu EF M. Vlčková představila následující body jednání: 

 projednání nově navrhovaných proděkanů, 

 volby do AS EF JU pro období 2019-2022. 

Hlasování o navržených bodech jednání:   

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0  

 

 

 



Bod 1 - Děkankou představeni kandidáti na proděkany 

Děkanka EF představila navrhované kandidáty na funkci proděkana. Následně jim předala slovo a každý 

z kandidátů se vyjádřil k vizím ve své oblasti a stručně představil hlavní cíle v rámci svých 

proděkanských oblastí. 

Navržení kandidáti na funkci proděkana jsou: 

o Renata Klufová – pro studium 
o Jana Klicnarová – pro vědu a výzkum 
o Ludvík Friebel – pro systémové řízení a IT 
o Zuzana Dvořáková Líšková – pro rozvoj 
o Kamil Pícha – pro zahraničí 

Po krátké diskusi se přešlo k hlasování. Výsledky hlasování jsou: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0  

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na základě § 27 

Zákona o vysokých školách vyjadřuje kladné stanovisko k navrhovaným proděkanům.  

 

Bod 2 - volby do AS EF JU pro období 2019-2022 

Akademický senát diskutoval s děkankou EF termín konání voleb do AS EF pro období 2019-2022 a 

shodli se na vhodném termínu 15. - 16. 4. 2019, který bude navržen volební komisi. Dále AS EF 

diskutoval nad navrženými členy volební komise a seznámil děkanku s povinnostmi plynoucími 

s vyhlášením voleb dle Volebního řádu AS EF a Zákona o vysokých školách.  

 

Bod 3 - Různé 

Vzhledem k stále většímu úbytku studentů byla děkanka dotázána na plán udržení studentů, který 

představila v oblastech přípravných kurzů, zkvalitnění náboru a zvýšení kvót studentů v magisterském 

studiu. 

 

Dále bylo dohodnuto, že příští zasedání Akademického senátu EF se bude konat v pátek 

29. března 2019 od 8:30 v zasedací místnosti EF, č. dv. 009. 

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

jednání. 

 

Zapsal:   Vrchota         

Ověřili:   Mrkvička 

Zímová  



 


