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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

10.12. 2020 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 5/2020 

 

Přítomni:                                     11 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):            Z. Strnad, M. Slobodník, A. Novák, M. Hric 

 

Hosté (bez titulů): D. Škodová Parmová, R. Klufová, J. Klicnarová, E. 

Fichtnerová 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel:  M. Pech 

 

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

 

Navržení ověřovatelé zápisu:  M. Pečenková, M. Novotná 

 

pro –  9,     proti –   0, zdržel se – 2 

 

Hlasování o programu 

  

Program: 

1. Organizační záležitosti  

2. Výroční zpráva o činnosti  EF za rok 2019 

3. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2021/2022 

4. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2021/2022 -  Rules of entrance  

proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study 

programmes and fields in a foreign language for the academic year 2021/2022. 

5. Akreditační materiály navazujícího magisterského studijního programu 

MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

6. Různé 

 

Hlasování o programu celkem  

 

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

 

Navržený program byl AS EF schválen. 

 

 

Bod 1 – Organizační záležitosti  

 

Složení senátu  

Novým členem AS EF JU se stala Miroslava Pečenková, která nahrazuje kolegu Ing. 

Hošinského. Kolega Hošinský úspěšně ukončil magisterské studium (ŘEP), avšak nepodal 
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žádost o zařazení na seznam náhradníků  (dnes studuje 1 rok bakalářský program -  Management 

regionálního rozvoje).   

Výsledky korespondencích hlasování  

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky korespondenčních hlasování. 

 

A) Výsledek korespondenčního (per rollam) hlasování, které probíhalo od 4.7. do 9.7 2020 

ohledně dodatku č.4 k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 176/2019) . 

 

Výsledek hlasování:   pro - 13  proti - 0  zdržel se - 2 

 

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. 4 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).  

 

B) Výsledek korespondenčního (per rollam) hlasování, které probíhalo od 2. 11. do 9. 11. 2020 

ohledně pravidel pro přijímací řízení (pravidla pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke 

studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů 

uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022).  

 

Výsledek 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 předložená pravidla pro přijímací řízení 

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

programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022.  

 

C) Výsledek korespondenčního (per rollam) hlasování, které probíhalo od 9.11. do 12.11 2020 

ohledně pravidel pro přijímací řízení uskutečňované v cizím jazyce (pravidla pro přijímací 

řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022. 

 

Výsledek 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 předložená pravidla pro přijímací řízení 

a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022  (Rules of entrance 



3 
 

proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study 

programmes and fields in a foreign language for the academic year 2021/2022). 

 

Bod 2 -  Výroční zpráva o činnosti  EF za rok 2019 

 

Děkanka EF doc. Škodová Parmová seznámila úvodem členy senátu s výroční zprávou o 

činnosti  EF za rok 2019. Její vystoupení navazovalo na setkání akademické obce. Zmíněny 

byly hlavní úspěchy EF v roce 2019 (např. U3V, dětská univerzita, vědecká činnost). Materiál 

byl předložený ve standardní struktuře. 

 

V rámci diskuse K. Vocetková upozornila na drobné formální nedostatky v části věnující se 

zastoupení ve struktuře senátu. Bylo doporučeno, aby byli do struktury doplněni chybějící 

členové senátu.  

 

Usnesení: 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

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

2019. 

 

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

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

 

Bod 3 -  Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2021/2022 

 

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

opatřením děkana.  Důvodem opětovného předložení OD k přijímacímu řízení je úprava 

dokumentů podle nové nadřazené normy - opatření rektora R450  (Opatření rektora k 

posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium). Proděkanka doc. 

Klufová uvedla, že se nové sdělení příliš neliší od předchozího, pouze byla doplněna návaznost 

na opatření rektora. T. Volek vznesl dotaz na označení titulů u programu Erasmus+, které 

vychází z uznávání diplomů na univerzitách. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložená pravidla pro přijímací řízení 

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

programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022.  

 

 

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

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  
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Bod 4 -  Opatření děkana k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2021/2022 -  Rules of entrance proceedings and 

admission requirements for applicants of the Master’s study programmes and fields in a 

foreign language for the academic year 2021/2022. 

 

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

opatřením děkana. Důvodem opětovného předložení OD k přijímacímu řízení je úprava 

dokumentů podle nové nadřazené normy - opatření rektora R450  (Opatření rektora k 

posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium).  

 

Paní proděkankou doc. Klufovou byl před schvalování dodatečně opraven název opatření 

(z názvu odstraněn bakalářský studijní program, který v tomto případě již nepřipadá v úvahu 

vzhledem k současné nabídce EF). Paní proděkanka přislíbila kontrolu textu pro případné 

nesrovnalosti. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložená pravidla pro přijímací řízení a 

podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022  (Rules of entrance 

proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study 

programmes and fields in a foreign language for the academic year 2021/2022).  

 

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

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

 

Bod 5 -  Akreditační materiály navazujícího magisterského studijního programu 

MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 

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

akreditačními materiály. Uvedený program je náhradou za původní studijní program 

Strukturální politika EU a regionální rozvoj. Byla zmíněna záštita nad programem ze strany 

doc. Klufové a zaměření programu veřejnou správu. V rámci diskuse M. Novotná a T. Volek 

ocenili přidání předmětu veřejné finance do povinných předmětů A. 

 

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 studia.    

 

 

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

 

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO. 
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Bod 6 -  Různé 

 

Předseda AS EF JU vyzval členy k senátu k diskusi. 

 

A) Seznam termínů pro plánování zasedání senátu AS v roce 2021. 

Předseda senátu T. Volek požádal paní děkanku doc. Škodovou Parmovou, aby vedení 

připravilo návrh 3-4 termínů pro zasedání AS EF JU na další rok (do července 2021). 

 

B) Platby za promoce. 

Senátor T. Záruba se obrátil s žádostí o možnost plateb převodem z účtu za promoce  na paní 

proděkanku doc. Klufovou. Tajemnice E. Fichtnerová společně s paní proděkankou doc. 

Klufovou přislíbily tento způsob platby v dalším roce.  

 

C) Způsob zrušení promocí. 

Dále se senátor T. Záruba dotazoval paní proděkanky doc. Klufové na způsob prezentace 

zrušení promocí (bylo učiněno přes web, až následně pak osobním dopisem proděkankou doc. 

Dvořákovou Líškovou). Paní děkanka doc. Škodová Parmová s paní proděkankou doc. 

Klufovou situaci vysvětlila i vzhledem k nouzovému stavu. 

 

D) Volební řád a jednací řád AS EF JU. 

Senátorem T. Zárubou byl položen dotaz na termín projednání nového jednacího a volebního 

řádu. Podle vyjádření paní děkanky doc. Škodové Parmové se budou oba řády projednávat 

v letních měsících 2021. Proděkanka doc. Klufová se v této souvislosti dotazovala na změnu v 

počtu komor senátu a možnost omezení mandátu z důvodu nižšího úvazku na EF. Otázka komor 

bude řešena v rámci schvalování řádu AS EF JU. Předseda senátu T. Volek uvedl, že 

v současnosti žádná z institucí v jednacím řádu omezení z důvodu úvazku nemá, a oporu nemá 

ani ve vysokoškolském zákoně. Senátor R. Hrubý s tímto vyjádřením souhlasil a do návrhu 

nového jednacího řádu toto ustanovení nebude uvedeno. 

 

E) Změny od roku 2021. 

Senátor R. Hrubý informoval o významných změnách v novele zákoníku práce týkající se 

dovolené, odvolatelnosti z funkce a problematiky zaručené minimální mzdy (bude také řešeno 

v rámci nového mzdového předpisu). Tajemnice E. Fichtnerová k tomu doplnila, že dojde ke 

zvýšení tarifů a změně v daňové oblasti. 

 

F) Den otevřených dveří. 

Paní děkanka informovala o dnu otevřených dveří, který bude připraven online. Pavilon učeben 

F je nyní již v 3D formě. Plánuje se také digitalizace učitelů 3D skenerem pro tyto účely. 

 

G) Zkoušky a praxe. 

Senátorkou L. Černou byl položen dotaz na průběh zkoušek v zimním semestru. Proděkanka 

doc. Klufová uvedla, že učitelé v tomto případě preferují převážně prezenční formu, která je 

v současnosti možná do 10 studentů. Senátorka M. Pečenková se v této souvislosti dotázala na 

průběh praxí studentů. Děkanka doc. Škodová Parmová přislíbila, že bude k současné 

pandemické situaci přihlédnuto. 

 

H) Výše kolejného. 

Paní děkanka doc. Škodová Parmová se obrátila na studenty s dotazem, jak vnímají situaci 

kolem výše kolejného. V současné době je platba za využívání ubytování na kolejích 

požadována. Podle vyjádření senátorky L. Černé je v současnosti výše slevy 50%, problémem 



6 
 

kromě této výše jsou však také platby za předchozí měsíce. Na různých vysokých školách i 

fakultách je tato situace řešena různými způsoby. U pražských a brněnských škol studenti platí 

kolejné (bookovné) pouze ve výši 15%.  

 

 

Usnesení: 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

nesouhlasí s přístupem Kolejí a Menz JU k platbě kolejného v době, kdy studentům JU nebyl 

umožněn pobyt na kolejích. Současně navrhuje, aby kolejné bylo sníženo na 15 % výše u všech 

studentů bez rozdílu, a to se zpětnou platností v tomto semestru.   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Martin Pech, Ph.D. 

 

 

 

 

Ověřili: M. Novotná, M. Pečenková 
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