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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

13. 6. 2019 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 5/2019 

 

Přítomni:                                     10 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):  L Černá, V. Vojtko, J. Vrchota  

 

Hosté (bez titulů): D. Škodová Parmová, M. Medve, R. Klufová, K. Pícha 

 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

 

Navržený zapisovatel – K. Vocetková 

 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – M. Slobodník, A. Novák 

 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu M. Slobodníkovi: 

pro – 7, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Hlasování o navrženém ověřovateli  zápisu A. Novákovi: 

pro –7, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

Hlasování o programu  

 

Předseda Akademického senátu T. Volek představil následující body programu:  

 

1. Organizační záležitosti  

2. Rozpočet EF JU pro rok 2019 

3. Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2018 

4. OPATŘENÍ DĚKANA EF č.163/2019 - Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení 

a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 

148/2018) 

5. OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 164/2019 - Dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení 

a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 

148/2018) 

6. Statut Znaleckého ústavu při Ekonomické fakultě JU v Českých Budějovicích 

7. Různé  

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
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Bod 1 – Organizační záležitosti  

 

 

 Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 5. do 11. dubna 2019, kdy bylo 

navrženo doplnit mezi členy Vědecké rady Dr. Martina Dvořáka. 

Výsledek hlasování  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2    

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženého člena Vědecké rady 

Dr. Martina Dvořáka. 

 

 Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 7. do 11. dubna 2019 ohledně 

dodatku k Opatření děkana týkajícího se pravidel přijímacího řízení. Jednalo se o snížení 

počtu bodů u testů do navazujících oborů. 

Výsledek hlasování  

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 3    

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložené Opatření děkana 

týkajícího se pravidel přijímacího řízení. 

 

 

 Výsledek hlasování per rollam, které probíhalo od 6. do 10. května 2019 ohledně 

předložených dvou akreditačních materiálů, a to: 

Akreditační materiál navazujícího magisterského studijního programu APLIKOVANÁ 

INFORMATIKA   

Akreditační materiál navazujícího magisterského studijního programu ANALÝZA V 

EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PRAXI. 

 

Výsledek hlasování  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2    

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

na základě §27 Zákona o vysokých školách vyjadřuje kladné stanovisko 

k předloženému akreditačnímu materiálu magisterského studijního 

programu Aplikovaná informatika a navazujícího magisterského studijního programu 

Analýza v ekonomické a finanční praxi.  

 

 

 Student Tomáš Buřič ukončil bakalářské studium a bude pokračovat v magisterském 

stupni vzdělávání.  Student požádal o pokračování  činnosti v senátu EF, a to dočasným 

zařazením na listinu náhradníků.   

 

 Zřízení „Právní komise“  
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AS se domluvil, že si Právní komise zvolí koordinátora.  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

zřízení Právní komise s výsledkem hlasování:  

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 2 – Rozpočet EF JU pro rok 2019 
 

Děkanka EF D. Škodová Parmová a tajemník fakulty M. Medve se vyjádřili k rozpočtu EF. 

Předseda Akademického senátu zahájil rozpravu. Jednotlivé body rozpravy, na které paní 

děkanka s panem tajemníkem odpovídali, byly:  

 

 Změna výkladu DPH – je zahrnuto do plánovaného rámce, 

 Znalecký ústav, - bude samostatným nákladovým střediskem 

 Rozpočet katedry obchodu v souvislosti s propouštěním,- personální náklady v roce 

2019 nebudou výrazně nižší, propouštěným pracovníkům bude vyplaceno odstupné  

 Nákup knih pro studenty – do rozpočtových plánů není zahrnuto. 

 

 

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený rozpočet EF na rok 2019 s výsledkem 

hlasování: 

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 3 – Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2018 

 

Tajemník fakulty M. Medve se vyjádřil k výroční zprávě o hospodaření EF. Předseda 

Akademického senátu zahájil rozpravu.  

 

Akademický senát zmiňuje, že v některých tabulkách neodpovídají celkové náklady celkovým 

výdajům. Pan tajemník vysvětluje, že rozdíl těchto částek je v nezahrnutí drobných položek do 

tabulek – bude opraveno.  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

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

rok 2018 s výsledkem hlasování: 

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 4 – OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 163 /2019 - Dodatek č. 2   k pravidlům pro přijímací 

řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 

148/2018) 
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Proděkanka pro stadium p. Klufová zdůrazňuje, že veškeré informace bude podávat jen studijní 

oddělení.  

 

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 

předložený Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 

bakalářských a navazujících  magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v 

českém jazyce (Opatření děkana č. 148/2018) s výsledkem hlasování: 

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0   

 

 

Bod 5 – OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 164 /2019 - Dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací 

řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 

148/2018) 

 

 

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 

předložený Dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v 

českém jazyce (Opatření děkana č. 148/2018) s výsledkem hlasování: 

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Bod 6 – Statut Znaleckého ústavu při Ekonomické fakultě JU v Českých Budějovicích 

 

Děkanka EF D. Škodová Parmová se vyjádřila ke statutu Znaleckého ústavu při EF. Předseda 

Akademického senátu zahájil rozpravu. Jednotlivé body rozpravy, na které paní děkanka 

odpovídala, byly:  

 

 

 Personální zajištění bude v rámci fakulty a výjimečně doplněno externisty, 

 Znalecký ústav si na sebe musí vydělat, nemůže být dotován z jiných prostředků, 

náklady potřebné na rozjezd Znaleckého ústavu můžou probíhat zálohově, 

 Výdělek Znaleckého ústavu jsou volné peníze pro EF JU – mohou být určené například 

na sponzorské dary nebo na mezinárodní projekty, které nemohou být plně hrazeny.  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

Statut Znaleckého ústavu při Ekonomické fakultě JU v Českých Budějovicích s výsledkem 

hlasování 

 

pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 
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7. Různé 

 

 Akademický senát bere stížnosti pana R. Zemana na vědomí. Jedná se o pracovně-

právní vztah, ke kterému se AS nemá právo vyjadřovat.  

 Změna vedoucího kvalifikační práce – studenti mají možnost u přiřazených prací přejít 

k jinému vedoucímu, 22.5.2019 byli informováni e-mailem  

 Budoucnost studia cestovního ruchu – předpokládá se, že do roku 2020/2021 bude 

možno otevřít tento obor v klasickém přijímacím termínu 

 P. Hric se omluvil za zveřejnění poskytnutých materiálů mimo AS  

 Provedení změn v jednacím řádu 

- P. Hric navrhuje provedení změn v jednacím řádu – v současné době nezahrnuje 

jednací řád pravomoce studentů 

- Paní děkanka seznámila členy AS s obsahem dopisu Mgr. Burianové ohledně 

porušení zabezpečení osobních údajů 

- Navrženo přidání tohoto bodu do dalšího jednání AS 

 Propadovost studentů 

- Paní děkanka zmiňuje zavedení prospěchového stipendia od ZS 2019/2020 

- Paní proděkanka R. Klufová vypracuje statistiku propadovosti jednotlivých 

vyučujících 

- Paní děkanka navrhuje přizpůsobení výuky středoškolským systémem (průběžné 

testování, využití Moodle) 

- Navrženo přidání tohoto bodu do dalšího jednání AS 

 P. Jílek žádá AS, aby se vyjádřil k akreditačním materiálům oborů Finance a účetnictví 

a Podniková informatika, které budou AS příští týden předány.   Předseda AS navrhuje 

schválit tyto materiály per rollam.  

AS schvaluje vyjádření se per rollam k akreditačním materiálům oborů Finance a 

účetnictví a Podniková informatika hlasováním s výsledkem  

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 

 

 

Poté předseda Akademického senátu EF T. Volek poděkoval členům AS EF a hostům za účast 

na zasedání a ukončil jednání. 

Zapsala: K. Vocetková 

Ověřili: M. Slobodník, A. Novák 
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