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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

22. 4. 2022 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 2/2022 

 

Přítomni:  15 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů): 0            

 

Hosté (bez titulů):  Dagmar Škodová Parmová (děkanka EF JU) 

 

 

Do zvolení nového předsedy zasedání AS EF JU řídil předseda volební komise dr. Šetek. 

 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel (bez titulů):   Martina Novotná 

 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržení ověřovatelé zápisu a skrutátoři (bez titulů): Petr Řehoř, Matěj Přibyl 

  

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2 

 

 

Program: 

 

1.     Volba předsedy a místopředsedů Akademického senátu Ekonomické fakulty JU. 

2.      Různé 

 

 

Hlasování o programu  

 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0.  

 

 

Bod 1 – Volba předsedy a místopředsedů Akademického senátu Ekonomické fakulty JU. 

 

Předseda volební komise dr. Šetek seznámil přítomné s výsledky voleb do AS EF a předal 

novým členům senátu písemné osvědčení o členství v AS EF JU.  

 

Volba předsedy 

 

Navržen byl Ing. Tomáš Volek, Ph.D., který s návrhem souhlasil. 

 

Hlasování  

pro – 15, proti –  0, zdržel se –  0. 
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Předsedou AS EF JU byl zvolen Ing. Tomáš Volek, Ph.D. Zvolený předseda AS EF poděkoval 

předsedovi a členům volební komise za bezproblémové zorganizování voleb do AS EF JU a 

ujal se řízení schůze. 

 

Volba místopředsedů za akademické pracovníky 

 

Navržení kandidáti (bez titulů): 

Martin Slobodník – souhlasil s návrhem 

Marek Šulista – souhlasil s návrhem 

Jiří Alina – nesouhlasil s návrhem 

Martina Novotná – nesouhlasila s návrhem 

Petr Řehoř – nesouhlasil s návrhem 

 

 

Hlasování  

 

Martin Slobodník 2 platné hlasy 

Marek Šulista 13 platných hlasů 

Místopředsedou akademického senátu EF JU byl za akademické pracovníky zvolen  

PhDr. Marek Šulista, Ph.D. 

 

 

Volba místopředsedů za studenty  

 

Navržení kandidáti: 

Tomáš Mikota, který s návrhem souhlasil. 

 

Hlasování  

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Místopředsedou akademického senátu EF JU byl za studenty zvolen Tomáš Mikota. 

 

Bod 2 - Různé 

 

a) Paní děkanka pogratulovala všem členům senátu ke zvolení a zdůraznila důležitost AS 

při schvalování zásadních materiálů předkládaných vedením fakulty. Popřála všem 

zvoleným členům senátu mnoho úspěchů. 

 

b) Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledky 2 korespondenčních hlasování, které 

probíhaly od 7. 4. 2022 do 12. 4. 2022.  

Hlasování 1 -   Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení do bakalářských a 

navazujících magisterských studijních programů a oborů (Opatření děkana č. 

212/2021) pro AR 2022/2023 

 

Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2. 

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 

Usnesení: Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích schvaluje na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený 

https://www.jcu.cz/univerzita/lide/clovek?identita=Sulista_Marek_7568
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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. 212/2021). 

 

Hlasování 2 - Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení do doktorském 

studijním programu (Opatření děkana č. 217/2022) pro AR 2022/2023 

 

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

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 

Usnesení: 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 

doktorského studijního programu (Opatření děkana č. 217/2022). 

 

c) Organizační záležitosti: 

Členové senátu EF JU se dohodli, že zasedání senátu budou probíhat obvykle ve čtvrtek 

od 13.00 hod. Příští jednání senátu je naplánováno na červen (schvalování rozpočtu), 

které se uskuteční v případě potřeby hybridní formou. V případě nutnosti hybridní 

formu navrhne předseda AS. 

 

d) T. Roskovec vznesl 2 podněty: 

1)  podnět k řešení systému voleb do senátu AS pro příští volby (volba komorově). 

Předseda AS sdělil, že senát může vznést požadavek na vedení EF o změně voleb.  

P. děkanka zmínila, že pokud bude vůle AS změnit volební řád, může vedení 

připravit a předložit ke schválení nový volební řád, který musí následně schválit AS 

JU.  Problematika voleb do senátu EF bude projednána na podzimním zasedání. 

Dále T. Roskovec vznesl dotaz ohledně uspořádání kateder (dle dlouhodobého 

záměru bylo deklarováno 5 kateder, v současné době je stále kateder 6). P. děkanka 

informovala, že strategický záměr je do roku 2025, kde cílovým stavem bylo 5 

kateder. Ovšem vhledem k akreditovaným novým i starým studijním programům 

(do roku 2024), není možné prozatím počty kateder upravovat. Změna počtu kateder 

je otázkou optimalizace procesní a finanční. 

2) podnět k pravidelnému informování ze strany vedení na každém zasedání 

senátu. 

P. děkanka sdělila, že na každém jednání senátu je přítomna a informace týkající se 

připravovaných aktivit bude podávat. 

e) Z. Štědrovský vznesl dotaz ohledně termínu vyplácení stipendií jak prospěchových tak 

ubytovacích. Předseda senátu odpověděl, že vznese dotaz na ekonomickém oddělení a 

následně bude studenty informovat. 

 

Zapsala: Martina Novotná dne 22. 4. 2022  

Ověřili (bez titulů): Petr Řehoř 

                                  Matěj Přibyl 
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