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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

10.3. 2022 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 1/2022 

 

Přítomni:                                     12 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):            T. Záruba, Z. Strnad,  

 

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

Líšková, R. Klufová 

 

 

Předseda AS EF přivítal členy AS a hosty na zasedání. 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel:  M. Vlčková (s návrhem souhlasila) 

 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržení ověřovatelé zápisu: R. Hrubý, Pečenková (s návrhem souhlasili) 

  

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Ve 14:05 hod. přišla K. Vocetková. 

 

Dále předseda AS EF seznámil s programem zasedání a zeptal se, zda senátoři chtějí ještě 

doplnit program. Nechtěli. 

 

Hlasování o programu 

  

Program: 

1.      Organizační záležitosti  

2.      Příprava voleb do AS EF JU  

3.      Volební řád AS EF JU 

4.      Různé 

 

Hlasování o programu celkem  

 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0   

 

 

Bod 1 – Organizační záležitosti  

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky 2 korespondenčních hlasování.  

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 11.1. do 17.1.2022 ohledně 

opatření děkana k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu pro AR 

2022/2023. 
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Výsledek hlasování: pro – 12,  proti – 0,  zdržel se - 3 

Usnesení o schválení OD k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu pro AR 2022/2023 

bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

Usnesení: Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

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

pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v 

akademickém roce 2022/2023. 

 

 

Výsledek korespondenčního hlasování, které probíhalo od 11.1. do 17.1.2022 ohledně 

opatření děkana ke jmenování disciplinární komise EF JU. 

 

Výsledek hlasování: pro – 12,  proti – 0,  zdržel se - 3 

Usnesení o udělení souhlasu ke jmenování členů disciplinární komise EF JU bylo AS EF JU 

SCHVÁLENO 

Usnesení: Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

uděluje souhlas ke jmenování členů disciplinární komise EF JU.  

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s abdikací studenta Bc. Adama Nováka na členství v AS EF JU 

z důvodu ukončení studia a to k 31.1.2022.  Z pozice náhradníka ho nahradila Bc. Nikola Sudová, která 

následně oznámila také svou abdikaci a to k 3.3.2022. Z pozice náhradníka jí nahradila Bc. Jana Hořejší.  

 

  

Bod 2 - Příprava voleb do AS EF JU 

 

Forma hlasování pro volby do AS EF JU 

 

Předseda AS EF navrhl, aby se dubnové řádné volby do AS EF JU v roce 2022 uskutečnily 

v elektronické podobě dle článku 9 Volebního řádu AS EF JU.  

Zmínil, že volby v elektronické podobě se uskutečnily již při volbě do AS JU. Také upozornil, 

že hlasování probíhá nepřetržitě 48 hodin v pracovních dnech. 

J. Vrchota se zeptal jakou má funkci volební komise a předseda AS EF odpověděl, že následně 

obdrží výsledky z informačního systému (CIT). 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

elektronickou formu voleb pro řádné volby do AS EF JU, které se uskuteční v dubnu roku 2022.  

 

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

 

Výše uvedené usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 
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Návrh na složení volební komise pro řádné volby do AS EF JU v roce 2022 

 

Volební komise:  

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

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

Ing. Hana Hlaváčková (člen) 

Bc. Štěpánka Kameníková (člen) 

Alexander Hauser (člen) 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

návrh členů volební komise pro řádné volby do AS EF JU, které se uskuteční v dubnu roku 

2022.  

 

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

 

Výše uvedené usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 
 

 

Bod 3 - Volební řád AS EF JU 

 

Projednání návrhu na úpravu změny ve volebním řádu AS EF JU. 

Tento návrh bude projednáván nově zvoleným AS EF JU. 

 

Možnosti: 

- zachovat jednokomorový systém voleb, 

- aplikovat dvoukomorový systém voleb, 

- aplikovat dvoukomorový systém voleb s tím, že každá katedra bude mít zastoupeného 

svého člena a následně se doplní členové dle pořadí. 

 

Bod 3 - Různé  

 

a) Pečenková položila dotaz, do kdy budou zveřejněny státnicové okruhy. R. Klufová 

odpověděla, že budou na webu EF do 20.3.2022. 

 

b) Pečenková informovala u ukončení činnosti AISEC a že je nutné kontaktovat AISEC 

centrálu v Praze, aby si odvezli své administrativní vybavení. Děkanka EF D. Škodová 

Parmová odpověděla, že by bylo vhodné AISEC zachovat a že mají zkontaktovat 

prorektorku pro zahraničí a společně najít řešení. 

 

c) Děkanka EF D. Škodová Parmová informovala, že 24.3.2022 zasedá Národní 

akreditační úřad ohledně akreditace k navazujícímu magisterskému oboru Management 

regionálního rozvoje. Zároveň požádala členy AS EF o hlasování o dodatečném 

přijímání studentů do tohoto oboru. 
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d) K. Vocetková se ptala, zda jde stipendijní fond využít na účast dobrovolníků při 

výzkumu. Děkanka EF D. Škodová Parmová odpověděla, že ne a že je možné 

financování z grantů, jak interních, tak i externích. 

 

e) J. Vrchota se ptal, zda bude slavnostní rozloučení se stávajícími členy AS EF. Termín 

byl domluven na 7. dubna 2022 od 14. hod. 

 

 

Následně předseda AS EF poděkoval přítomným za jejich práci v senátu a ukončil zasedání. 

 

Zapsala:  M. Vlčková 

Ověřili:  Pečenková, R. Hrubý 
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