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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

18.6. 2020 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 4/2020 

 

Přítomni:                                     10 členů (viz prezenční listina), od 10:20 – 11 členů 

      

Omluveni (bez titulů):            Z. Strnad   

 

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

Dvořáková Líšková 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel: Řehoř   

 

pro –   9,    proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu:  Vlčková, Novák 

 

pro –  8,     proti – 0 , zdržel se – 2 

 

Hlasování o programu 

  

Program: 

1. Organizační záležitosti  

2. Rozpočet EF JU pro rok 2020 

3. Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2019 

4. Dodatek č. 2 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU 

5. Volby do AS JU – dílčí volební komise za EF  

6. Různé 

 

 

Hlasování o programu celkem  

 

pro –  10, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržený program byl AS EF schválen. 

 

 

Bod 1 – Organizační záležitosti  

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky korespondenčního hlasování. 

 

Výsledek korespondenčního (per rollam) hlasování, které probíhalo od 4.6. do 9.6 2020 ohledně 

dodatku 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. 176/2019). 

 

Výsledek hlasování:   pro - 13  proti - 0  zdržel se - 2 
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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. 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. 176/2019).  

 

V souvislosti s korespondenčním hlasováním předseda AS EF poprosil jeho členy, aby pro 

korespondenční hlasování využívali primárně fakultních e-mailů.  

 

 

Bod 2 -  Rozpočet EF JU pro rok 2020 

 

Děkanka EF doc. Škodová Parmová seznámila úvodem členy senátu s navrhovanýmrozpočtem. 

EF obdržela oproti loňskému roku o 2 % více finančních prostředků. Poté předala slovo 

tajemnici EF Mgr. Fichtnerové, která podrobněji odprezentovala rozpočet EF na rok 2020 – 

viz. materiál k jednání. V průběhu prezentace (v 10,10 hod.) přišel 11 člen senátu Ing. Pech. 

V rámci diskuze byly položeny tyto dotazy:  

Vlčková: Jak to bude s čerpáním rozpočtu u kateder, které budou od nového akademického 

roku sloučeny? Jakým způsobem budou poté rozpočty čerpány? Dojde k úsporám? 

Děkanka: Dojde ke sloučení rozpočtu na nové katedry od 1.9. Předpokládáme, že úspory 

vzniknou.  

Tajemnice: EF nakoupila PC do zásob. 

 

Hrubý pozitivně vyzdvihl, že již není operativní leasing u auta, dále upozornil, že při 

organizační změně se vyplácí 4 násobek platu. 

 

Volek: Proč je nízké čerpání u fondu strategických priorit?  

Děkanka: jde o rektorátní fond, ze kterého lze žádat prostředky v rámci projektu, EF dává letos 

1 projekt na CŽV. 

 

Novotná: Do jakých částí rozpočtu byly rozprostřeny 2 miliony Kč, které EF obdržela navíc?  

Tajemnice: nejvíce do mezd. 

 

Hrubý: Jak bude investován fond provozních prostředků?  

Děkanka: tyty prostředky jsou drženy jako polštář pro případné krize. Nebráním se investici do 

pasivní stavby s učebnami.  

 

Vlčková: Zda při šetření s energiemi není vhodné změnit dodavatele energií?  

Tajemnice: to je dáno rektorátem. 

Volek: EF uspoří letos energie díky HO. 

Děkanka: chceme získat prostředky od rektorátu za spolky, které sídlí na EF. 

 

Novotná: Jak se dělí reprefond mezi katedry?  

Tajemnice: je přepočten podle pracovních úvazků na katedrách. 

 

Novotná: upozornila, že součet mezd je ve 2 tabulkách různý. 

Děkanka: došlo ke snížení ostatních osobních nákladů. 
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Tajemnice: výkaz zisků a ztrát je plánem, druhá tabulka zobrazuje skutečné čerpání. 

 

Hrubý: Jaký byl důvod snížení OON u kateder?  

Tajemnice: OON byly sníženy o překlady a v poměru k ostatním katedrám. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený rozpočet EF na rok 2020. 

 

 

Hlasování:   pro – 11,        proti – 0,        zdržel se - 0 

 

 

Bod 3 -  Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2019 

Děkanka představila výroční zprávu o hospodaření za uplynulý rok. Tato zpráva reflektuje 

aktivity ve vzdělávání i vědě a výzkumu. Pozitivně hodnotí, že se rozběhlo CŽV, U3V i školka. 

Zatěžující byly zejména akreditace a tvorba akreditačních materiálů. V souvislosti s přípravou 

doktorského studia došlo ke zvýšení mzdových prostředků z důvodu přijetí  nových profesorů. 

Poté předala slovo tajemnici. Ta argumentovala, že s rokem 2019 se seznámila skrze účetnictví, 

agendu přebrala až v letošním roce. 

 

Otázky v diskuzi: 

Záruba: upozornil, že v tabulce 5a se opakuje číslo 226, což pak nesedí v součtu. 

Tajemnice přiznala chybu. 

 

Volek: Co bylo důvodem přečerpání rozpočtu děkanátu o více než 500 % (příloha 11)? 

Děkanka: prospěchové stipendium bylo vedeno přes děkanát. 

 

Záruba: v tabulce 7 (příloha 5) je uvedeno mínus 857 000 (není zřejmé, zda je to v tisících či 

v miliónech). 

Děkanka: jde o počty studentů a ne finanční čísla, dojde k opravě. 

 

Záruba: Zda má EF povinnost vést rezervní fond? 

Tajemnice: nemá 

 

Volek: Tajemnici předáme pár formálních úprav k opravě. 

 

 

Usnesení: 

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 2019. 

 

Hlasování:   pro - 11,       proti  -  0,      zdržel se - 0 

 

 

 

 

Bod 4 -  Dodatek č. 2 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU 
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Děkanka  EF doc. Škodová Parmová předložila návrh dodatku ke mzdovému předpisu JU. 

Dojde ke zvýšení mzdy a zaručené mzdy. Daný dodatek je důležitý pro projektové žádosti. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

předložený Dodatek č. 2 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU. 

 

Hlasování:   pro – 11,       proti  -  0,      zdržel se - 0 

 

 

Bod 5 -  Volby do AS JU – dílčí volební komise za EF 

 

Volební řád JU uvádí, že předsedu, místopředsedu a nejméně dva další členy každé jednotlivé 

dílčí volební komise jmenuje rektor na základě návrhu projednaného v akademickém  senátu 

příslušné fakulty. Předseda Ing. Volek oslovil studenty a zaměstnance a navrhl následující 

komisi, jejíž členové s tímto návrhem souhlasili. 

 

Navržená dílčí volební komise za EF JU 

Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D.  (předseda) 

Mgr. Michal Houda, Ph.D. (místopředseda) 

Ing. Markéta Adamová  (člen) 

Ludmila Černá  (člen) 

Záruba Tomáš (člen) 

 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích projednal 

a schválil dílčí volební komisi za EF pro volby do AS JU v Českých Budějovicích pro rok 2020. 

 

Hlasování:   pro – 11,      proti – 0,       zdržel se 0 

 

Akademický senát děkuje navrženým členům dílčí volební komise za členství v této 

komisi. 

 

 

 

Bod 6 -  Různé 

 

Děkanka: bude akreditován navazující studijní program Analýza v ekonomické a finanční 

praxi. Požádala členy o per rollam hlasování dodatku k přijímacímu řízení na tento program. 

Dále informovala, že od 1.7. se bude moci zkoušet více studentů, než je nynější počet 15. 

 

Novák: Jak je to s navazujícím oborem Strukturální politika EU a rozvoj venkova? 

Děkanka: Letos naposledy nabíráme do tohoto oboru studenty. Připravuje se nový program 

Management regionálního rozvoje. 

 

Vocetková: v senátu by měli být jen akademičtí pracovníci se 100% úvazkem. 

Volek: volební a jednací řád EF umožňuje, že zde mohou být i pracovníci s nižším úvazkem. 

Děkanka: u fakulty Rybářství a ochrany vod to mají v jednacím řádu ošetřené. 
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Volek: bude se informovat o možné změně našeho jednacího řádu, ve kterém by se mohl změnit 

i způsob hlasování při volbách a to formou elektronického hlasování. 

 

Vlčková upozornila na možný konec členství studentů v senátu z důvodu ukončení studia. Ti, 

kteří pokračují do navazujícího studia, musí napsat žádost o setrvání v senátu a předat ji 

předsedovi senátu. 

 

Předseda AS EF poděkoval přítomným, popřál jim pěkné léto a ukončil zasedání senátu. 

 

Zapsal:  P. Řehoř 

 

Ověřili: M. Vlčková, A. Novák 
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