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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

11.11. 2021 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 2/2021 

 

Přítomni:                                     X členů (viz prezenční listina) 

 

Omluveni (bez titulů):           Z. Strnad 

 

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

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

 

Navržený zapisovatel:  Martin Slobodník 

 

 

pro    9    proti    0    zdržel se    1 

 

 

Navržení ověřovatelé zápisu:  Klára Vocetková, Adam Novák 

 

 

pro    8    proti    0    zdržel se    2 

 

 

Hlasování o programu 

 Program: 

1.   Organizační záležitosti 

2.   Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů 

uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2022/2023 

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

uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2022/2023 

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 2022/2023 

4.   Dodatek č. 4 k OD č. 130/2017 – Metodika ke Mzdovému předpisu JU 

5.   Volební řád AS EF JU 

6.   Jednací řád AS EF JU 

7.   Různé 

 

 

Hlasování o programu celkem  

 

pro    10    proti    0    zdržel se    0 
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Bod 1 – Organizační záležitosti 

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky 3 korespondenčních hlasování. Důvodem pro 

korespondenční hlasování byla epidemiologická situace a období prázdnin. 

 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 13.7.2021 do 25.7.2021 ohledně 

schválení statutu mezinárodní rady fakulty – International Advisory Board of the Faculty 

(IABF) 

 

Výsledek hlasování:   pro    12    proti    0    zdržel se    3 

Usnesení o schválení statutu IABF bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 zákona o vysokých školách předložený statut International Advisory Board of 

the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice (IABF). 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 13.7.2021 do 25.7.2021 ohledně 

souhlasu ke jmenování členů IABF 

 

Výsledek hlasování:   pro    12    proti    0    zdržel se    3 

Usnesení o udělení souhlasu ke jmenování členů IABF bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uděluje 

souhlas ke jmenování členů International Advisory Board of the Faculty of Economics of the 

University of South Bohemia in České Budějovice. 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 16.7.2021 do 25.7.2021 ohledně 

dodatku č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 196/2020) 

Výsledek hlasování:   pro    9    proti    0    zdržel se    6 

Usnesení o schválení dodatku č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení bylo AS EF JU 

SCHVÁLENO 

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. 196/2020). 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Bod 2 – Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2022/2023 

 

Předseda AS vznáší dotaz, resp. podnět do diskuse. Přítomní diskutují o možnosti zrušit 

přijímací řízení za účelem zvýšení konkurenceschopnosti školy. Otázkou může být prostupnost 

vlastních studentů mezi bakalářským a magisterským programem. Z diskuse vzešel návrh na 

zvýšení průměru známek dosavadního studia na 2,3. Klufová dále hovoří o elektronickém 

způsobu doručování výzev. Pozměňovací návrhy: 

 

Výsledek hlasování – průměr známek 2,3:   pro    5    proti    4    zdržel se    1 

NEBYL PŘIJAT 

 

Výsledek hlasování – průměr známek 2,5:   pro    5    proti    1    zdržel se    4 

NEBYL PŘIJAT 

 

Výsledek hlasování – průměr známek 2,4:   pro    9    proti    1    zdržel se    0 

SCHVÁLENO 

 

Následně se hlasovalo o celém návrhu. 

 

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 navazujících magisterských studijních 

programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023. 

 

 

Výsledek hlasování:   pro    9    proti    0    zdržel se    1 

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO 

 

 

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

studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2022/2023 

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 2022/2023 

 

Bez dotazu a bez diskuse. 

 

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 2022/2023. (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 2022/2023). 

 

Výsledek hlasování:   pro    10    proti    0    zdržel se    0 

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO 
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Poté zasedání opustila Miroslava Vlčková. AS EF je nadále usnášeníschopný. 

 

Bod 4 – Dodatek č. 4 k OD č. 130/2017 – Metodika ke Mzdovému předpisu JU 

 

Proběhla diskuse o motivačním charakteru osobních příplatků a navyšování tarifních složek 

mzdy. Paní děkanka hovoří o otázkách platové konkurenceschopnosti ve vztahu k jiným 

institucím. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

předložený Dodatek č. 4 k OD č. 130/2017 - Metodika ke Mzdovému předpisu JU. 

 

Výsledek hlasování:   pro    9    proti    0    zdržel se    0 

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO 

 

 

Bod 5 – Volební řád AS EF JU 

 

Krátká diskuse ohledně budoucí podoby voleb, zejména ve srovnání se systémem na jiných 

fakultách. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

předložený návrh Volebního řádu AS EF JU. 

 

Výsledek hlasování:   pro    8    proti    0    zdržel se    1 

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO 

 

 

Bod 6 – Jednací řád AS EF JU 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

předložený návrh Jednacího řádu AS EF JU. 

 

Výsledek hlasování:   pro    9    proti    0    zdržel se    0 

 

Výše uvedené usnesení bylo Akademickým senátem EF JU SCHVÁLENO 

 

 

Bod 7 – Různé 

 

Volek hovoří o možné změně volebního systému jako možném bodu na příště. Dále dotaz 

ohledně přechodu do online (toto už bylo předmětem schváleného volebního řádu). 

EF vyučuje stále v prezenčním režimu, dodržuje veškerá požadovaná vládní nařízení. Je zde 

menší nápad COVID pozitivních. Přechod do elektronické podoby není nutný. 

Dále dotaz ohledně vytápění budovy F, kdy o víkendu jsou zde teploty nízké. Řešením může 

být přesun do budovy A. 
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Dále se řeší otázka volného přístupu, zejména studentů o víkendu, kde je celá řada rizik 

souvisejících zejména s ochranou majetku. Vocetková se optala paní děkanky na plány další 

restrukturalizace kateder vzhledem k tomu, že bylo odsouhlaseno pět kateder. Tento plán bude 

představen na následujícím zasedání AS.  

 

Zapsal: M. Slobodník 

Ověřil: K. Vocetková, A. Novák 

 

 


