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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

14.5. 2020 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 2/2020 

 

Přítomni:                                     14 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):            L. Černá  

 

Hosté (bez titulů): D. Škodová Parmová,  R Klufová, E Fichtnerová,  M. 

Šulista , E. Cudlínová, M. Lapka 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel   T. Volek 

 

pro – 13 , proti – 0 , zdržel se – 1  

 

Navržení ověřovatelé zápisu:  R. Hrubý, M. Hric 

 

pro – 13 , proti – 0 , zdržel se – 1  

 

Hlasování o programu 

  

1. Organizační záležitosti   

2. Organizační řád Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 

3. Různé  

 

Hlasování o programu celkem  

 

pro –  14  , proti – 0 , zdržel se – 0  

 

 

Bod 1 – Organizační záležitosti  

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky korespondenčního hlasování 

 

1.1.Výsledek korespondenčního (per rollam) hlasování, které probíhalo od 17.3. do 23.3 

2020 ohledně dodatku č. 1 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. 176/2019). 

 

Ve vyhlášeném hlasování per rollam se již všech 15 členů senátu EF JU  vyjádřilo pro 

navrhované usnesení. 

 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Usnesení: 
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Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený dodatek č. 1 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. 176/2019).  

 

 

1.2.Výsledky korespondenčího hlasování, které probíhalo od 30.4.2020  do 6.5. 2020 

ohledně 4 předložených materiálů.  

1.Akreditační materiál bakalářského studijního programu Cestovní ruch v prezenční a 

kombinované formě studia  

 

Hlasování:   pro 14  proti 0  zdržel se 1 

 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému 

akreditačnímu materiálu bakalářského studijního programu Cestovní ruch v prezenční a 

kombinované formě studia.    

 

K předloženému materiálu byla vznesena jedna formální připomínka.  

V tabulce B1 je špatně název studijního programu a několikrát je zde uveden jako cvičící p. 

Soudský Filip, který již na katedře nepracuje. 

 

 

2.  Věcný záměr navazujícího magisterského studijního programu management 

regionálního rozvoje v prezenční a kombinované formě 

 

Hlasování:   pro 12  proti 0  zdržel se 3 

 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na 

základě § 27 Zákona o vysokých školách vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému 

akreditačnímu materiálu navazujícího magisterského studijního programu Management 

regionálního rozvoje v prezenční a kombinované formě.  

 

K předloženému materiálu byly vzneseny 2 připomínky. 

Studijní program má velikou budoucnost zejména v oblasti regionálního rozvoje a veřejné 

správy. Přílišné zaměření na ekologii by mohl být problém při  dalším schvalovacím procesu   

tohoto ekonomického studijního programu. 

V předloženém materiálu je součástí státní závěrečné zkoušky předmět Řízení služeb 2, ale v 

povinně volitelných předmětech a dalších místech zaslaného materiálu se vyskytuje předmět 

Řízení služeb B. 

 

 



3 
 

4. 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. 176/2019) 

 

Hlasování:   pro 14  proti 0  zdržel se 1 

 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách 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. 176/2019). 

 

 

Předseda AS EF JU  6.5.2020 v průběhu korespondenčního hlasování obdržel o jednoho člena 

senátu  (senátor Řehoř) žádost, aby bod 3 Organizační řád EF JU byl prodiskutován na řádném 

či mimořádném zasedání senátu. Dle článku 7  odstavce 4 jednacího řádu AS EF JU bylo 

okamžitě ukončeno  korespondenční hlasování o tomto bodu 3 - Organizační řád Ekonomické 

fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a bude projednán na tomto řádném zasedání AS 

EF.  

 

Děkanka poděkovala senátorům za jejich korespondenční hlasování. 

 

 

Bod 2 - Organizační řád Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 

 

Děkanka představila členům senátu předložený dokument. Uvedla, že předložený dokument 

vychází ze statutu EF a strategie EF.  Nový organizační  řád zohledňuje změnu ve vedení EF 

JU, kdy dr. Friebel se stal prorektorem JU a současně zohledňuje i přijatou strategii EF JU, 

která klade důraz na efektivitu. Nová struktura vznikne fúzí 4 kateder do dvou kateder. První 

nová katedra vznikne spojením Katedry ekonomiky a s částí Katedry regionální managementu. 

Druhá nová katedra vznikne spojením Katedry jazyků, Katedry práva a části Katedry 

regionálního managementu. Změna je naplánována od 1. 9. 2020 a už v současné době probíhají 

přípravné práce.  

 

Po představení byla otevřena rozprava o předloženém materiálu. 

 

Vrchota:     Proč není výpočetní ústav v textové části a není pod tajemníkem? 

Škodová Parmová:   Začlenění výpočetního ústavu pod tajemníka nevidí jako dobrý nápad, 

jedná se o štábní útvar. 

 

Řehoř: Navrhuje sjednotit názvosloví a ústavy na oddělení  a místo výpočetního střediska 

navrhuje IT oddělení. 

Škodová Parmová:    Zdůvodnila význam oddělení a uvedenou změnu akceptovala.  

 

Strnad:    Zda tajemník nemá být samostatně  a doporučuje více popsat strukturu. 

Škodová Parmová:      Vedení EF  představuje  děkan, proděkani a tajemník. 
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Slobodník:  Proč nebyly uvedeny důvody sloučení a neproběhla o tom širší akademická 

diskuse?  

Škodová Parmová: Diskuse proběhla na úrovni všech vedoucích kateder. Vedoucí kateder se 

shodli, že fúze je možná.   Důvodem k fúzi jsou i požadavky z hlediska akreditací jednotlivých 

programů.  

 

Slobodník:  Vidí problém z hlediska právní komise a to, že nebyla zpracována analýza. 

 

Volek:   V rámci velkého senátu  (Akademický senát  JU)  probíhalo schvalování organizačních 

změn a žádná analýza nebyla požadována. Právní problém zde nevidí.    

 

Hrubý:   Může potvrdit, že jednal s děkankou a doc. Cudlínovou o nové podobě, kdy i 

předkládaná varianta je možná. 

 

Novotná:   Návrh na redukci, kateder není nový a byl již diskutován při schvalování strategie 

EF.  

 

Řehoř:  Proč je navrhováno 6 kateder, ale ve strategii EF je pouze 5 kateder? 

 

Škodová Parmová:    Strategie EF je plánovaná na více let, kdy lze očekávat další zeštíhlovací 

proces a to i z důvodu očekávaného snižování finančních prostředků na další roky. V aktuální 

situaci nelze více redukovat.  Uvedený plán je na 5 let.  

 

Lapka:   Proč název katedry humanitních věd, pokud bude zaměření katedry na regionální 

management?  

 

Škodová Parmová:  Název katedry lze upravit.  

 

Lapka:  Současná katedra garantuje obor, který přejde na jinou katedru.  

 

Škodová Parmová:  Akreditace programu je společný program a práce všech kateder nikoliv 

jedné katedry.  

 

Lapka:   Jak se budou řešit personální záležitosti? 

 

Škodová Parmová:   Personální záležitosti se bude  řešit dodatkem k pracovním smlouvám a 

současně proběhne výběrové řízení na vedoucí kateder.  Nutnost výběrového řízení je dáno 

vnitřní normou JU.  

 

Strnad:   Předložený dokument je obecný dokument, který je nutné dovysvětlit. 

 

Škodová Parmová:  Není potřeba, neboť další věci jsou součásti vnitřních dokumentů JU, 

strategii EF, opatření děkana a další opatření rektora JU. 

 

Slobodník:  Jak bude vypadat 5 kateder?  

 

Škodová Parmová:  5 kateder je plán do roku 2025, ale struktura se může měnit v kontextu 

vývoje  
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Strnad:   Proč nenosné katedry nezahrnout do ústavů. Ústav je ekonomický výhodný a může 

být propojení např. s účetnictvím. Navrhuje vznik ústavu práva. 

 

Škodová Parmová:   Návrh ohledně vzniku ústavu byl ve vedení EF diskutován, ale tento návrh 

nebyl podpořen. Doporučená je katedrová struktura fakulty. 

 

Slobodník:  Kolik to bude stát EF JU? 

 

Škodová Parmová: Ekonomický očekávaný dopad je ve výši + 2 milionů, kdy by mělo jít úspory 

vzniklé rušením pozic vedoucích a tajemníku jednotlivých kateder a současně bude posouzena 

personální struktura u zaměstnanců, kteří negarantují žádný předmět.  

 

Klufová:   Diskuse ohledně ekonomiky kateder proběhla při tvorbě strategie. 

 

Záruba:  U předloženého materiálu chybělo vysvětlení co s čím a proč bude sloučeno. Uvítal 

by diskusi. 

 

Novák: Většina předkládaných materiálů je schvalována ve spěchu. Informace o plánované 

restrukturalizaci dostal již v lednu.  

 

Volek: Návrh na změnu názvu Katedry ekonomiky a regionálního rozvoje na Katedru 

aplikované ekonomie a ekonomiky 

 

Předseda AS EF ukončil rozpravu a proběhlo  hlasování o jednotlivých pozměňovacích 

návrzích  

 

Pozměňovací návrh senátora Řehoře na sjednocení názvu jednotlivých podpůrných 

útvarů na oddělení. 

 

Hlasování :     pro –  12  , proti – 0  , zdržel se – 2  

 

Návrh byl schválen 

 

Pozměňovací návrh senátora Řehoře  na hrazení výpočetního střediska názvem oddělení 

IT a zahrnutí pod vedení děkana. 

 

Hlasování :     pro –  12  , proti – 0  , zdržel se – 2  

 

Návrh byl schválen 

 

 

Pozměňovací návrh senátora Volka  na změnu názvu Katedry ekonomiky a regionálního 

rozvoje na Katedru aplikované ekonomie a ekonomiky 

 

 

Hlasování :     pro –  9  , proti – 0  , zdržel se – 5  

 

Návrh byl schválen 
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Pozměňovací návrh senátora Hrubého  na změnu názvy Katedry humanitních věd na 

Katedru regionálního managementu, práva a jazyků 

 

Hlasování :     pro –  4  , proti – 0  , zdržel se – 10  

 

Návrh nebyl schválen 

 

Pozměňovací návrh senátorky Vlčkové  na změnu názvy Katedry obchodu a cestovního 

ruchu na Katedru obchodu, cestovního ruchu a jazyků  

 

Hlasování :     pro –  10  , proti – 0  , zdržel se – 4  

 

Návrh byl schválen 

 

Pozměňovací návrh senátora Hrubého  na změnu názvy Katedry humanitních věd na 

Katedru práva a regionálního rozvoje  

 

Hlasování :     pro –  9  , proti – 0  , zdržel se – 5  

 

Návrh byl schválen 

 

 

AS EF JU  uvedený materiál schvaluje.  (zákon o VŠ § 27- Akademický senát fakulty na návrh 

děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť) 

 

 

Usnesení: 

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Organizační řád Ekonomické 

fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. 

 

pro –  6 , proti – 1 , zdržel se – 7 

 

Uvedené usnesení nebylo schváleno 

 

Děkanka uvedla, že předložený dokument bude senátu znovu předložen po zapracování změn 

a současně bude zaslán k posouzení právní komisy AS EF JU.  

 

Předpokládaný termín předložení byl dohodnut na 25.5.2020 od 14:00  

 

 

Bod 3 -  Různé  

 

Předseda AS EF vznesl dotaz na tajemnici EF JU ohledně termínu  přeložení rozpočtu EF pro 

rok 2020. Paní tajemnice uvedla, že předpokládaný termín je polovina června. 

 

 

Předseda AS EF poděkoval přítomným a ukončil zasedání senátu. 
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Zapsal :  Volek 

Ověřili: Hrubý, Hric   
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