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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

 

 

29. 3. 2019 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 3/2019 

 

Přítomni:                                     12 členů (viz prezenční listina) 

      

                                                                                                  

 

Omluveni (bez titulů):  V. Vojtko, L. Zrzavý  

 

 

 

 

Hosté (bez titulů): D. Škodová Parmová, Z. Dvořáková Lišková, J. 

Klicnarová   

     

 

 

Předsedkyně Akademického senátu EF M. Vlčková zahájila v 08.30 hod. zasedání a přivítala  

členy AS EF a hosty na zasedání. Následně navrhla zapisovatele a dva ověřovatele. 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel – J. Šetek (s návrhem souhlasil) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – K. Vocetková, M. Brychta  (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – K. Vocetková: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – M. Brychta: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Body jednání: 

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

 výsledky hlasování per rollam – schválení volební komise pro volby do Akademického 

senátu Ekonomické fakulty, 

 projednání složení členů vědecké rady, 
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 Organizační řád Ekonomické fakulty, 

 různé. 

Hlasování o bodech programu: 

pro –12, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Bod 1 – Výsledky hlasování per rollam 

Předsedkyně AS EF informovala o výsledku hlasování per rollam (začátek hlasování 

19. 3. 2019, konec hlasování 24. 3. 2019). Obsahem tohoto hlasování bylo schválení volební 

komise pro volby do Akademického senátu Ekonomické fakulty JČU v v tomto složení: 

  

Předseda volební komise:            Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D. (KUF) 

Členové volební komise:             Ing. Jan Šalamoun (KOD) 

                                                      RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D. (KMI) 

                                                      Ing. Nikola Sagapová (studentka doktorského studia, KRM) 

                                                      Veronika Čavinská (studentka 3. ročníku ÚFŘP) 

                                                      Darya Korzun (studentka 1. ročníku ŘEP) 

 

Výsledek hlasování per rollam: 

pro - 13, proti – 0, zdržel se – 2 

Akademický senát EF schválil volební komisi pro volby do Akademického senátu Ekonomické 

fakulty JČU na období 2019 – 2022. 

 

Bod 2 – Projednání souhlasu ke jmenování členů Vědecké rady  

Veškeré písemné podklady k tomuto bodu byly předem zaslány k prostudování  všem členům 

Akademického senátu Ekonomické fakulty.  

V rámci diskuse k personálnímu složení Vědecké rady byl dán podnět k doplnění o dalšího 

člena (o odborníka z podniku), a to  Dr. Martina Dvořáka.  

Výsledek hlasování: 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách udělil souhlas ke jmenování členů vědecké rady a 

zároveň navrhl doplnit Dr. Martina Dvořáka jako člena vědecké rady. 

 

Bod 3 – Organizační řád Ekonomické fakulty 

I tento materiál byl předem písemně zaslán v elektronické podobě. Konkrétně se jednalo o 

zřízení Znaleckého ústavu, Projektového oddělní a PR oddělení. 

JUDr. Hrubý vznesl do diskuse námět k náplni činnosti a personálnímu zajištění. 
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Poté bylo přistoupeno k hlasování.  

Výsledek hlasování ke zřízení Znaleckého ústavu: 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

Výsledek hlasování ke zřízení Projektového oddělení: 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

Výsledek hlasování ke zřízení PR oddělení: 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0  

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách rozhodl o zřízení znaleckého ústavu, projektového 

oddělení i PR oddělení a zároveň požaduje od vedení fakulty předložit nejpozději do 14 dnů 

náplň činností a personální zajištění nově zřízených oddělení.  

 

Bod 4 – Různé 

Podnět – Dr. Volek upozornil na aktuální problém nákupu knih a učebních pomůcek pro 

studenty EF. 

 

 

Poté předsedkyně Akademického senátu EF M. Vlčková poděkovala členům AS EF a hostům 

za účast na zasedání a ukončila jednání. 

 

 

 

Zapsal: J. Šetek 

 

 

Ověřili: 

K. Vocetková 

 M. Brychta   
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