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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

16.6. 2022 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 3/2022 

 

Přítomni:                                     14 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):            J. Fiala   

 

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

Klufová 

 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel:  T. Roskovec (s návrhem souhlasil) 

 

Navržení ověřovatelé zápisu: J. Alina, T. Mikota. (s návrhem souhlasili) 

  

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 Senátor Štědronský přišel v 14:04 

 

Hlasování o programu 

Předseda AS EF JU navrhl úpravu pořadí jednotlivých bodů programu z důvodu logické 

struktury a s ohledem na požadavek na informace ohledně dění na fakultě. 

  

Program: 

1. Organizační záležitosti 

2. Výroční zpráva o činnosti EF JU za rok 2021 

3. Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2021 

4. Rozpočet EF JU pro rok 2022 

5. Různé 

 

Hlasování o změně programu  

 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0   

 

Hlasování o programu 

 

Program: 

1. Organizační záležitosti 

2. Výroční zpráva o činnosti EF JU za rok 2021 

3. Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2021 

4. Rozpočet EF JU pro rok 2022 

5. Různé 

 

Hlasování o programu celkem  

 

pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0   
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Senátor Tupý přišel v 14:06 a senátor Slobodník v 14:07 

 

Bod 1 – Organizační záležitosti  

 

Předseda AS EF JU seznámil senátory s výsledkem korespondenčního hlasování. Výsledek 

korespondenčního hlasování, které probíhalo od 17. 5. 2022 do 20. 5. 2022 ohledně žádosti 

o místnost pro AS EF JU: 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

prosí vedení EF JU o zajištění místnosti pro členy AS EF JU na jejich práci pro senát po 

celé funkční období současného senátu. 

 

Hlasování: 

Výsledek hlasování: pro – 11,  proti – 0,  zdržel se - 4 

 

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

 

Děkanka D. Škodová Parmová žádosti vyhověla a zajistila žádanou místnost. Oproti 

původnímu návrhu M. Šulisty na poskytnutí místnosti studentským senátorům bude místnost k 

dispozici všem členům senátu a přístup k ní bude aktualizován dle složení senátu. T. Volek 

argumentoval pro tuto změnu tím, že poskytnutí jen studentům by bylo diskriminační. 

 

 

Návrh na reprezentační fond pro AS EF JU 
 

Předseda T. Volek s děkankou dohodl, že místo reprezentačního fondu bude k dispozici 

kuchyňka vedle zasedací místnosti s možností připravit si nápoje na zasedání.  

 

T. Roskovec požádal, aby bylo pozvání na senát pro veřejnost zveřejněno týden dopředu, 

předseda T. Volek reagoval, že to od příště bude standardně tak, také uvedl, že jednací řád 

neupravuje zveřejnění informace o konání AS EF JU. Výjimka v případě tohoto zasedání byla 

způsobena předáváním práv ke stránkám. 

 

Roskovec nabídl seznam chyb a překlepů k minulému zápisu, ale zapisovatelka M. Novotná 

a předseda T. Volek považují uveřejněný a ověřený zápis za dále neměnný. 

 

 

 

Bod 2 - Výroční zpráva o činnosti EF JU za rok 2021 

 

Děkanka EF JU D. Škodová Parmová představila předloženou zprávu o činnosti EF JU za rok 

2021. Fakulta přešla z online fungování zpět na presenční formu, došlo k aktualizaci akreditací, 

jejichž změny spadají pod schvalování AS EF JU. Protipandemická opatření dolehla na 

fungování celé fakulty, a to nejen ve výuce, ale i ve vědě, mobilitách a organizaci konferencí. 

Bylo popsáno působení hostující profesorky z Mexika, které se podařilo zorganizovat i přes 

omezení spojené s pandemií. Redukce možnosti cestovat má na svědomí současné přebytky ve 

fondech mobility a děkanka vyzvala k jejich čerpání a uskutečnění zahraničních cest. Nově 

akreditován jest doktorský program, oproti dřívějšku 4 letý, studenti jsou již přijímáni. Rovněž 

se podařilo získat akreditaci k habilitacím v oboru ekonomika a managment a to na 5 let. V 
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plánu je usilování o akreditaci profesorského řízení na základě probíhajících a chystaných 

profesur zaměstnanců. Děkanka zdůraznila jejich význam k posílení mezifakultních kontaktů a 

doporučila habilitace našich zaměstnanců na spřízněných fakultách a nikoli pouze u nás. V 

rámci tzv. třetí role univerzity proběhla a probíhá univerzita 3. věku v rámci 2-letých kurzů, 

rozšířena byla spolupráce s fakultními SŠ, jejichž studenty zveme na akci „Vysokoškolákem 

nanečisto“. Získána byla certifikace HR Award. Děkanka zdůraznila působení Mezinárodní 

vědecké rady EF JU, kterou máme jako první z fakult JU, a která se schází a funguje jako 

kontrolní a poradenský orgán. Tato rada se aktivně zapojila a kontroluje fungování i rozpočet 

fakulty. K současnému dění děkanka uvedla úspěchy v habilitacích a profesorských řízeních, 

která proběhla, a u vybraných kolegů doufá v brzké profesorské řízení v ekonomickém oboru. 

Do SSZ bylo přihlášeno souhrnem 146 studentů, asi desítka neuspěla. Uveden byl trend přesunu 

SSZ na podzimní termín. Proběhly a chystají se promoce, dříve omezené pandemickými 

opatřeními. V létě bude uzavřen pavilon F v rámci ušetření energií. Fakulta zahájila projekt 

umístění fotovoltaických panelů.  

 

V rámci diskuze se T. Roskovec zeptal na zaindexování konference Inproforum do databáze 

WOS, ve které byla naposledy v roce 2014, a které by mohlo posílit vědecký výkon zejména 

mladých výzkumníků. Proděkan M. Jílek slíbil přezkoumat situaci. Volek uvedl, že je nyní při 

žádostech o zaindexování konferenčních proceedings převis zájemců a šance se tím snižuje.  

 

T. Roskovec vznesl dotaz na umožnění nástupu do navazujícího mgr. studia i pro studenty 

skládající státnice na podzim, které bylo zavedeno v době vynucené online výuky. Uvítal by 

zachování této možnosti a zeptal se na dlouhodobý výhled. Proděkanka R. Klufová potvrdila, 

že studenti zatím tuto možnost mají, do budoucna není koncept pevně stanoven. Děkanka 

podpořila toto umožnění pro udržení studentů, kteří by jinak museli o rok nástup odložit a často 

by vůbec nenastoupili. Byl zmíněn problém, že při skládání státnic na podzim studenti často 

nestihnou nástup do prvního semestru a první týdny výuky se překrývají se státnicemi. M. 

Maříková, inspirovaná ZČU v Plzni, by uvítala posun státnic vedoucí k odstranění překryvu 

státnic a výuky, ale proděkanka R. Klufová namítla, že dle Studijního a zkušebního řádu JU 

musí být dodrženo rozmezí 3 měsíce mezi státnicemi a další posuny by komplikovaly 

organizaci.  

 

K. Vocetková dala podnět, zda by mezní limit pro zapsání témat bakalářských prací mohl být 

posunut, nyní je před začátkem 3. zkouškového období, což je dříve než v polovině studia. Jako 

jeden z důvodů uvedla, že studenti si zapíší téma, ale vzápětí ukončí studium. T. Roskovec 

návrh sekundoval s tím, že studenti se tak brzy často nesetkají s mnohými metodami, tématy a 

vyučujícími, kteří by pro ně mohli být při volbě práce inspirací. Děkanka D. Škodová Parmová 

uvedla, že propadovost je problém, ale brzká volba témat umožní studentům začít s praxí a 

sběrem dat k práci již během 4. semestru studia. Předseda T. Volek diskuzi přerušil pro odklon 

od programu a ta byla přesunuta do bodu „Různé“. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě paragrafu 27 Zákona o vysokých školách předloženou Výroční 

zprávu o činnosti EF za rok 2021. 

 

Hlasování: 

Výsledek hlasování: pro – 14,  proti – 0,  zdržel se - 0 

 

Výše uvedené usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 
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Bod 3 - Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2021 

 

Děkanka EF JU představila předloženou zprávu o hospodaření EF JU za rok 2021. Uvedla 

kladný hospodářský výsledek, způsobený částečně znemožněním cestování, online výukou a 

jinými důsledky pandemických opatření. Fakultě se podařilo zainvestovat do stavebních úprav 

i technologického vybavení.  

 

Tajemnice E. Fichtnerová představila konkrétní čísla a další detaily. Investice proběhly 

přechodem na formu osvětlení s nižší spotřebou, fakulta bude muset zaplatit panely, které se 

budou příští rok instalovat, ale budou zpětně uhrazeny ministerstvem. Představeny byly 

proběhlé a probíhající projekty, v současnosti běží jeden TAČR a jeden GAČR, které byly 

prodlouženy kvůli pandemii, další projekty již skončily. Představena byla snižující se hodnota 

peněz získaných fakultou z projektů a grantů v posledních letech. Tajemnice vyzvala k hledání 

nových projektů.  

 

Děkanka upozornila na přechod financování v rámci EU, některé výzvy skončily a budou 

vypsány nové. Zejména lze žádat o přeshraniční spolupráci, k čemuž vyzvala přítomné. 

Zdůraznila, že fakulta se snaží ze získaných projektů co nejvíce podpořit žadatele a neprovádí 

tzv. zapuštění úvazků. V červenci budou výzvy na velké výzkumné projekty, na podzim pak 

výzva k doktorskému studiu.  

 

V diskuzi se T. Roskovec zeptal, o kolik projektů GAČR fakulta nyní žádá, proděkan M. Jílek 

uvedl, že o dva z pozice hlavního žadatele a o dva jako spolupracující pracoviště. Doporučil 

podávání žádostí i přes vysoké nároky grantových panelů.  

 

J. Alina navrhl způsob zefektivnění inventury úpravou technologie. M. Novotná uvedla, že 

návrh přednese na AS JU. 

 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě paragrafu 27 Zákona o vysokých školách předloženou Výroční 

zprávu o hospodaření EF za rok 2021. 

 

Hlasování: 

Výsledek hlasování: pro – 14,  proti – 0,  zdržel se - 0 

 

Výše uvedené usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 

 

 

Bod 4 - Rozpočet EF JU pro rok 2022 

 

Děkanka EF JU představila předložený rozpočet pro EF JU pro rok 2022. Růst oproti 

předchozímu roku jsou 2%, což je méně než u jiných fakult JU. Hlavní výdaje tvoří mzdy. 

Zvýšil se odvod na rektorát JU z 10% na 13% a situace je komplikovaná nárůstem cen, zejména 
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energie. Komplikovaná je situace na KaM, kde došlo k obměně vedení a kde probíhají další 

změny. Děkanka zdůraznila nutnost šetřit, ale deklaruje, že fakulta se bude snažit nešetřit na 

svých zaměstnancích a výpadky se pokusí doplnit například zakázkami. Děkanka vyzvala k 

shánění zakázek a projektů, které by mohly finančně pomoci.  

 

Tajemnice E. Fichtnerová představila podrobnou analýzu a číselný přehled příjmů a výdajů. 

Závěrem zdůraznila rizika rozpočtu, zejména inflaci. Došlo k plošnému zvýšení garantovaných 

mezd. Velice by pomohlo, kdyby vzniklo více doplňkových činností, například nabídkou 

placených kurzů, smluvními zakázkami nebo pronájmem prostor fakulty na školení a jiné. 

Dochází k zvyšování ceny služeb a rámcových smluv i energie. Rovněž bylo doporučeno zvýšit 

čerpání mobility, kde fakulta má prostředky a její zvýšení by zlepšilo hodnocení a rozpočet do 

příštích let. Tajemnice vyjádřila obavu k možnému problému financování vysokého školství 

jako takového v nejbližších letech. Byly zavedeny kontroly energií i vody, došlo k zefektivnění 

osvětlení a byla smluvena instalace fotovoltaických panelů. Tajemnice zdůraznila, že pro 

dobrou finanční situaci musí být maximálně využit lidský kapitál fakulty. 

 

V rámci diskuze se J. Alina zeptal, zda dorazila režie z jeho projektu, což tajemnice slíbila 

prověřit. Děkanka pochválila přechod z klasické poštovní do elektronické korespondence, což 

zejména při komunikaci se zahraničními studenty přinese nezanedbatelnou úsporu.  

 

T. Volek uvedl, že analyzoval ukazatele, dle kterých se rozděluje část rozpočtu K, kde je naše 

fakulta celkově pod průměrem, má sice dobrou mobilitu ve srovnání s ostatními, v jiných 

ukazatelích je slabší. Upozornil na faktor podílu nepublikujících zaměstnanců, který se týká 

zaměstnanců s úvazkem 50% a více, kteří v posledních dvou letech nepublikovali, protože tento 

faktor snižuje celkový rozpočet fakulty. Děkanka zdůraznila, že toto aktivně řeší a řešit bude.  

 

T. Roskovec vyjádřil obavu, zda zvýšení fixní části mezd způsobené habilitacemi a změnou 

předpisů nezpůsobí snížení variabilní části, který motivuje k publikacím a grantům. Děkanka 

ubezpečila, že k tomu nedojde a toto bude kompenzováno snížením celkového počtu úvazků, 

aby odměny nemusely být kráceny. 

 

 T. Roskovec vznesl dotaz, jak to bude s počítáním hodnocení při publikacích mimo oborové 

zaměření fakulty, zmínil publikačně úspěšného bývalého kolegu M. Rosta, který odešel poté, 

co jemu i katedře opakovaně nebyly publikace mimo obor započítány do výkonu. Děkanka 

ubezpečila, že odměny za tyto články budou, i kdyby nebyly v systému HAP, a řekla, že případ 

Rosta se opakovat nebude, a bonifikovány budou všechny kvalitní články. Kráceny budou 

publikace v nakladatelství MDPI, ježto je počítáno některými mezi tzv. predátorská 

nakladatelství.  

 

T. Roskovec se rovněž zeptal, zda bude reflektována inflace při stanovení výše prospěchových 

a doktorských stipendií, tento dotaz sekundovali Z. Štědronský a M. Přibyl. Děkanka 

odpověděla, že situace stipendií se bude řešit na začátku příštího roku, ale není zatím jasné jak, 

protože by se musely rovněž zvýšit poplatky stipendijní fond doplňující.  

 

T. Roskovec se zeptal na fond EF 920 RVO články. Proděkan Jílek vysvětlil, že tento fond bude 

sloužit k uhrazení publikačních poplatků u impaktovaných časopisů, aby zaměstnanci a 

pracoviště mohli publikovat v zpoplatněných kvalitních časopisech a nemuseli shánět finance 

na poplatky. P. Řehoř se zeptal na zmíněnou učebnu pro marketing. Děkanka uvedla, že její 

zřízení má na starost proděkanka Z. Dvořáková Líšková.  
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P. Řehoř vznesl dotaz na techniku pro průmysl 4.0, kterým se na katedře zabývají, rád by 

pořízené využil ve výuce, je-li to možné. Děkanka popsala zdroj, který má na starosti prorektor 

L. Friebel a technický pracovník Z. Heřman, na které se může obrátit. P. Řehoř se dotázal na 

tzv. Jednotný redakční systém. Děkanka popsala, jak slouží k zalistování pro různé časopisy 

vydávané univerzitou a jejich propojení. V 16:00 děkanka EF opustila zasedání AS EF JU. 

 

M. Maříková se dotázala na způsob vyhodnocení plnění úvazků, proděkan M. Jílek popsal, že 

toto vše je nyní řešeno přes celouniverzitní systém HAP, kde jsou jednotlivé úkony přepočteny 

na hodiny a srovnány s výší úvazku, který má zaměstnanec plnit. M. Šulista se dotázal na to, 

zda systém hlídá plnění výuky a nelze nedostatečnou výuku kompenzovat jinak. Proděkan M. 

Jílek zdůraznil, že dle o.d. číslo 170 se hlídá nejen plnění úvazku, ale i takzvaná týdenní zátěž 

výukou. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

schvaluje na základě paragrafu 27 Zákona o vysokých školách předložený rozpočet EF 

JU na rok 2022. 

 

Hlasování: 

Výsledek hlasování: pro – 14,  proti – 0,  zdržel se – 0 
 

Výše uvedené usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO. 

 

 

 

Bod 5 - Různé  

 

 

T. Mikota uvedl, že mnozí studenti těžko snáší stres spojený se studiem a nezvládají například 

organizaci času, a tím trpí sami studenti i jejich studijní výsledky. Požádal, zda by nemohl být 

zřízen nějaký volitelný předmět, který by jim s tím pomohl. Proděkanka R. Klufová připomněla 

existenci psychologické poradny na pedagogické fakultě, kterou mohou studenti při zhoršení 

psychického stavu využít. 

 

T. Mikota a Z. Štědronský představili problémy komunikace mezi fakultou a studenty, kde 

studenti často minou důležité termíny nebo informace, které se často dozvídají jen neoficiálními 

kanály. Proděkanka R. Klufová vyjádřila postesk nad ignorováním mailů, ve kterých jsou 

klíčové informace i termíny vždy obsaženy, a nabídla studentským senátorům spolupráci při 

hledání řešení a zlepšení předávání informací. Proděkan M. Jílek upozornil na možnost besedy 

mezi garanty a studenty, kde se jim jejich povinnosti připomínají. Z. Štědronský uvedl jako 

příklad volitelná témata k státnicím, kde dle jeho zkušenosti studenti nejsou dobře informováni. 

Proděkanka R. Klufová odpověděla, že potřebné informace jsou pro studenty k přečtení vždy v 

jejich studijním plánu. R. Klufová rovněž zdůraznila, že studenti se v jakémkoli případě mohou 

dotázat na studijním oddělení. Bylo konstatováno, že k minutí informací častěji dojde ve vyšším 

ročníku a že studenti často čerpají spíše od starších spolužáků než z oficiálních kanálů. 

 

K. Vocetková vyjádřila nespokojenost nad zkušeností s přehnaným rezervováním učeben, kdy 

rezervace mnohdy obsadí více učeben a na delší čas, než je zapotřebí, a ztěžuje to umístění 

zkoušek. Požádala přítomné, aby rezervovali ohleduplněji.  
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Dále pokračovala diskuze o možném posunu limitu termínu pro zapsání témat absolventských 

prací. Proděkanka R. Klufová uvedla, že by odsun termínu způsobil zmatky a také, že práce 

často potřebují sběr dat na jaře, což by studenti s pozdním zadáním nemohli stihnout. Roskovec 

uvedl, že nejde o znemožnění zapsat si téma brzy, ale spíše o možnost si vybrat téma až po 

zkušenosti a se znalostmi ze 4. semestru. Z. Štědronský uvedl, že lze téma změnit, Roskovec 

oponoval, že tato změna je administrativní úkon zahrnující několik lidí a proto téměř 

nevyužívaná. M. Maříková uvedla, že pro vyučující bez výuky v prvních třech semestrech je 

těžší najít studenty, protože se jako vedoucí se studenty při výuce nepotkají před zadáním práce.  

Proděkan M. Jílek uvedl, že pro studenty oboru tradičně pořádá besedu, kde jim za katedru 

představí možná témata i vedoucí. J. Tupý uvedl, že studenti jsou již od začátku třetího semestru 

od některých vyučujících pod tlakem, aby si rychle zamluvili témata, a kvůli tomu často studenti 

vybírají témata již v listopadu, prakticky jen po dvou semestrech studia.  

 

V 16:14 předseda AS EF opustil zasedání AS EF a po jeho odchodu předsedá místropředseda 

Šulista. Následně opustili zasedání senátor Slobodník 16:24 a senátor Vokoun 16:25. 

 

M. Přibyl a J. Tupý vznesli dotaz, zda bude do budoucna navazující studium podnikové 

informatiky stále pod ekonomickou fakultou, nebo pod přírodovědeckou. M. Novotná 

odpověděla, že nyní jde o společný program ovšem pod ekonomickou fakultou ve spolupráci s 

přírodovědeckou. M. Šulista uvedl, že spolupráce bohužel neprobíhá hladce. 

 

K. Vocetková zrekapitulovala, že na minulém zasedání se senát zavázal probrat volební řád na 

podzimním zasedání a byly by ráda, kdyby podzimní zasedání přineslo konkrétní výsledky, 

nejlépe shodu na tom, jaký volební systém by senátu a fakultě nejlépe vyhovoval. Přítomným 

předala dopis se shrnutím zvažovaných systémů probraných na senátu předchozího volebního 

období a požádala, aby si senátoři zjistili pohledy kolegů na pracovištích a hledali převažující 

názor. 

 

Zapsala:  T. Roskovec  

Ověřili:  J. Alina, T. Mikota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 


