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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

10.6. 2021 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 1/2021 

 

Přítomni:                                     9 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):            Vocetková, Pečenková, Vlčková, Strnad 

 

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

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel   : Vrchota 

 

 

Pro 8      ,    proti –   , zdržel se 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu:  Řehoř, Skopec,  

 

 

pro 7  ,     proti –     , zdržel se 2  

 

 

Hlasování o změně programu 

  

Doplnění programu o projednání Dodatku č.2 k OD 196/2020 na návrh Děkanky EF JU 

 

 

Hlasování o programu celkem  

 

pro 9    , proti –    , zdržel se –    

 

 

 

Hlasování o programu 

  

Program: 

1. Organizační záležitosti  

2. Rozpočet EF JU pro rok 2021 

3. Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2020 

4. Výroční zpráva o činnosti EF JU za rok 2020 

5. Dodatek č.2 k OD 196/2020 

6. Různé 

 

 

Hlasování o programu celkem  

 

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

 

 

 Zasedání AS EF se 3. 6. 2021 z důvodu nedostatečného počtu členů neuskutečnilo.  

 Z důvodu ukončení studia bylo ukončeno členství senátu Matyáši Hricovi, kterého nahradil pan 

Pařízek Matouš.   

 Pan Pařízek koncem května úspěšně ukončil studium v bakalářském studijním programu, a neboť 

nežádal o zařazení na seznam náhradníků, již nemůže být čelenem senátu. Novým členem senátu se 

stal pan Bc. Dominik Skopec.  

 Slečna Černá a pan Novák úspěšně ukončili studium v bakalářském studijním programu a  oba 

požádali o zařazení na seznam náhradníků AS EF JU. 

 

 Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky 4 korespondenčních hlasování. Důvodem pro 

korespondenční hlasování byla epidemiologická situace (epidemie viru SARS CoV-2) a vyhlášený 

nouzový stav vládou ČR. 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 11.12. do 17.12.2020 ohledně 

dodatku č. 3 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU. 

 

Výsledek hlasování:   pro 12  proti 0  zdržel se 3 

 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje předložený Dodatek č. 3 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU. 

 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 19.1. do 22.1.2021 ohledně 

opatření děkana k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu v českém a 

anglickém jazyce pro AR 2021/2022.    

 

 

Výsledek hlasování:   pro 12  proti 0  zdržel se 3 
 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložené opatření děkana k 

přijímacímu řízení do doktorského studijního programu uskutečňovaného v českém a 

anglickém jazyce pro AR 2021/2022.  

 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 18.2. do 24.2.2021 ohledně 

schválení upraveného Jednacího řádu Vědecké rady EF JU. 

 

Výsledek hlasování:   pro 13  proti 0  zdržel se 2 
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Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Jednací řád Vědecké rady  

EF  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 26.2. do 4.3.2021 ohledně 

schválení dodatku č.1 k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 196/2020). 

 

Výsledek hlasování:   pro 11  proti 0  zdržel se 4 
 

Níže uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU  SCHVÁLENO.  

 

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. 

196/2020). 
 

 

Bod - 2  Rozpočet EF JU pro rok 2021 

 

Děkanka EF JU představila předložený rozpočet pro EF JU pro rok 2021. 

 

Tajemnice seznámila AS s rozpočtem  

Diskuze nad 400tis. na obnovu PC – za které nakoupí oddělení IT jednotné vybavení a následně 

dle požadavků kateder přerozdělí toto vybavení. 

Diskuze nad knihami ( 120tis.) – kdy částka bude přerozdělena na katedry 

 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený rozpočet EF na rok 2021  

 

Hlasování:   pro 9        proti 0         zdržel se 0 

 

 

Bod 3 -  Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2020 

Děkanka EF JU představila předloženou zprávu o hospodaření  EF JU za rok 2020 

 

Připomínka k tabulce na straně 18, týkající se částek u položky tablety – jedná se o překlep – 

bude opraveno 

 

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 2020  

 

Hlasování:   pro  9       proti     0     zdržel se 0 
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Bod 4 -  Výroční zpráva o činnosti EF JU za rok 2020 

Děkanka EF JU představila předloženou zprávu o činnosti EF JU za rok 2020. 

 

 

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 2020 

 

 

Hlasování:   pro  9       proti   0       zdržel se 0 

 

 

Bod 5  - Dodatek č.2 k OD 196/2020 

 

Proděkanka seznámila AS s Dodatek 

Diskuze o přijímacích zkouškách na navazující studium a nutnosti testování z některých oblastí. 

Diskuze o důvodech výběru konkurenčních škol absolventy bakalářského studia pro navazující 

studium.  

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Dodatek č.2 k OD 

196/2020 

 

Bod 5  - Různé 

 

 Vzneseny podněty pro obrazové testy 

 Připomínky členů senátu k nedostatečným cenám v soutěži SVOČ pro studenty. 

Návrhy: Cennější hmotné dary, finanční prémie ze stipendijního fondu. 

 Poděkování Právní komisi za přípravu dokumentů vedoucím k Online volbám do AS 

pro nadcházející období. 

 Diskuze o volebním řádu 

Návrhy: více benevolence pro studenty, kteří ukončili bakalářské studium a směřují do 

navazujícího studia.  

 

 

Zapsal : Vrchota  

 

 

 

 

Ověřil: Řehoř 

Ověřil : Skopec 
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