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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

27. 10. 2022 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 4/2022 

 

Přítomni:                                     13 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):            Alina, Řehoř 

 

Hosté (bez titulů): děkanka EF Škodová Parmová, proděkanka Klufová, 

student Vojta  

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel: Fiala  

 

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.         

 

Navržení ověřovatelé zápisu: Maříková, Vokoun   

 

pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

 

Hlasování o programu 

Program: 

1. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních 

programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2023/2024 

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

programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2023/2024 (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 2023/2024.) 

3. Vyhlášení voleb děkana EF JU na funkční období 2023–2027 

4. Volební řád AS EF JU 

5. Různé 

 

Hlasování o programu celkem 

pro  13, proti 0, zdržel se 0.  

 

Bod 1 – Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2023/2024 
 

Předseda AS EF přivítal přítomné a gratuloval děkance Škodové Parmové ke zvolení 

primátorkou Českých Budějovic. Předseda AS Volek vyzval paní děkanku k představení 

materiálu. Proděkanka Klufová informovala na výzvu paní děkanky o změnách v předloženém 

materiálu vůči minulému akademickému roku. Jde o možnost využít elektronický podpis 

v případě ukončení správního řízení při přijímacím řízení na místo písemného poštovního 

doručování a dále proběhly drobné změny v obsahu okruhů k přijímací zkoušce.  

V diskusi k bodu 1 se vyjádřili:  

 Senátor Roskovec vznesl dotaz na vedení fakulty ohledně uznávání SCIO testů. 
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 Proděkanka Klufová připomněla zrušení přijímacích zkoušek. 

 Senátor Štědronský souhlasil s dosavadním postupem uznávání SCIO testů. 

 Senátorka Vocetková upozornila na skutečnost, že jsou v přijímacích řízení zbytečně 

odmítáni studenti s horšími průměry např. z gymnázií, kteří by jinak mohli být 

úspěšnými studenty EF. 

 Proděkanka Klufová shrnula, že ve věci příjimacího řízení je nezbytné rozhodovat 

v širším kontextu, především s ohledem na udržení ekonomické stability fakulty a tedy 

i zachovat uznávání SCIO testů. 

 

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 uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2023/2024. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0.    

 

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

 

 

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

studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro AR 2023/2024 (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 

2023/2024). 

 

Předseda AS Volek vyzval proděkanku Klufovou, aby představila předložený materiál. 

Proděkanka Klufová uvedla, že v materiálu nedošlo k obsahovým změnám, pouze byly 

aktualizovány číselné údaje. 

Výzvy předsedy AS Volka k diskusi k materiálu nikdo ze senátorů nevyužil. 

 

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 2023/2024. (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). 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO 
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Bod – 3 Vyhlášení voleb děkana EF JU na funkční období 2023–2027 

 

Předseda AS Volek připomněl, že volbu kandidáta na funkci děkana upravuje článek 9 

Jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích a vyzval senátory k diskusi. 

 Senátor Roskovec se dotazoval paní děkanky, zda se bude znovu ucházet o funkci děkana EF 

v dalším funkčním období. Paní děkanka informovala všechny přítomné, že se o funkci děkana 

znovu ucházet nebude a z pozice současného vedení EF dohlédne na zdárný průběh volby 

nového děkana EF. Rovněž připomněla, že si do konce svého funkčního období klade za cíl 

požádat akreditační komisi o jmenovací řízení pro obor ekonomie na EF JU. 

 Senátor Mikota informoval o svém záměru kandidovat na funkci děkana EF. Předseda AS Volek 

informoval senátora Mikotu o okolnostech výkonu této funkce. 

Usnesení: 

  

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

vyhlašuje volby na kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích pro funkční období 2023–2027 a to dle následujícího 

harmonogramu. 

 

 

Diskuse k harmonogramu: 

 Paní děkanka Škodová Parmová upozornila na kolizi navrženého termínu zasedání AS 

EF k volbě nového kandidáta na funkci děkana EF JU s termínem konání vědecké rady 

EF. 

 Po souhlasu přítomných senátorů a po zjištění souhlasu nepřítomných senátorů Řehoře 

a Aliny byl harmonogram upraven následovně: 

Harmonogram voleb na funkci děkana EF JU:   

 31. 10. 2022 Vyhlášení voleb na funkci děkana EF JU 

 9. 11. 2022, do 14 hodin Podávání návrhů kandidátů na funkci děkana EF JU  

 11. 11. 2022, do 14 hodin Písemný souhlas s kandidaturou na funkci děkana a následné 

zveřejnění kandidátů na funkci děkana 

 23. 11. 2022, od 13.30 hodin Představení kandidátů na funkci děkana EF JU – místnost 

F003 

 25. 11. 2022, do 14 hodin Lhůta pro podání připomínek ke kandidátům na funkci děkana  

 29. 11. 2022, od 17 hodin Zasedání AS EF a volba kandidáta na funkci děkana EF JU 

 30. 11. 2022, do 12 hodin Zveřejnění výsledků volby děkana EF JU 

Hlasování o navrženém harmonogramu voleb na funkci děkana EF JU:  

pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

 

Usnesení 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

zřizuje pro volby kandidáta na děkana EF JU na funkční období 2023–2027 volební 

komisi, a to ve složení: Volek (předseda), Šulista, Štědronský (skrutátoři).  
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Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

Usnesení bylo AS EF JU SCHVÁLENO 

 

 

Bod 4 – Volební řád AS EF JU 
Předseda AS Volek představil a okomentoval čtyři možné volební systémy podle materiálů 

zaslaných senátorům dříve a vyzval senátory k diskusi. 

 Senátor Roskovec doplnil a okomentoval ještě jeden další možný volební systém, ve 

kterém se uvažují „garantovaná místa“ v AS pro nejúspěšnější kandidáty ve volbách do 

AS z jednotlivých kateder. 

 Senátor Slobodník prezentoval svůj soukromý názor, že většinový volební systém 

považuje za nejvhodnější pro situaci na EF. 

 Senátorka Maříková upozornila, že není možné najít či vytvořit ideální volební systém. 

 Argumenty pro změnu volebního systému následně přednesli senátorka Novotná a senátoři 

Šulista a Roskovec. 

 Argumenty pro zachování většinového volebního systému prezentoval senátor Štědronský. 

 Předseda AS Volek vyzval přítomné k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s jednotlivými 

volebními systémy dle návrhu. Hlasování přineslo tyto výsledky: 

 Pro  Proti Zdržel se 

Volební systém č. 1 (stávající většinový model) 6 6 1 

Volební systém č. 2 (komorový, dvě komory, studenti a 

akademičtí pracovníci volí odděleně) 

7 5 1 

Volební systém č. 3 (komorový se sekcemi (fakulta 

(studenti a akademičtí pracovníci) je rozdělena dle 

kateder do 3 sekcí – vzor PřF JU) 

Pro nevhodnost pro EF se o 

systému nehlasovalo. 

Volební systém č. 4 (komorový s volebními obvody: 

fakulta má 3 volební obvody – studentský, celofakultní, 

jednotlivých kateder – vzor VŠE Praha) 

7 3 3 

 

 Předseda AS Volek shrnul výsledky hlasování o preferencích senátorů jednotlivých 

volebních systémů a konstatoval, že většina senátorů si přeje změnu systému na 

komorový systém s garancí míst pro zástupce jednotlivých kateder, pokud se budou tito 

o členství v AS ucházet a současně získanými hlasy přesáhnou minimální hranici pro 

zvolení do AS. Sdělil také, že změna volebního systému AS EF bude úkolem pro nové 

vedení EF JU v čele s novým děkanem. 

Bod 5 – Různé 

 Senátor Štědronský upozornil na dlouhodobě a opakovaně nevyhovující stav dámských 

toalet na budově F, což potvrdily senátorky Novotná a Vocetková. Paní děkanka 

informovala senátora Štědronského o vhodném a běžném postupu, jak se podobné 

problémy standardně řeší, aniž je nezbytné čekat na jednání AS a toto vyřešit okamžitě. 
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 Senátor Štědronský dále upozornil na nevyhovující technický stav židlí v učebně A 219, 

což potvrdil přítomný student Vojta. Proděkanka Klufová informovala, že vedení zváží 

případnou nápravu dle stavu finančních prostředků. 

 Senátor Mikota dal k diskusi téma zřízení skříněk pro studenty za účelem odkládání 

osobních věcí po dobu výuky. Více senátorů se shodlo, že jde o vhodný podnět pro AS 

JU. Senátorovi Mikotovi bylo doporučeno, aby se obrátil na zástupce studentů v AS JU. 

 Senátor Vokoun informoval o zájmu studentů o e-sport týmy. Opět v diskusi došlo 

k doporučení, aby se věc projednala na AS JU. EF na tuto aktivitu nemá podle 

proděkanky Klufové finanční prostředky. 

 Senátor Roskovec upozornil na často se vyskytující problémy neporozumění studentů 

cizinců česky psanému textu či mluvnímu projevu. Vedení fakulty informovalo, že 

všichni zahraniční studenti prochází přípravným jazykovým kurzem na úrovni B1 

evropského jazykového rámce. Se studenty cizinci se pracuje stejně jako s českými 

studenty a nelze na jazykové nedostatky brát ohled. Proděkanka Klufová upozornila, že 

se do adaptačního kurzu zahraničních studentů přihlásili pouze dva studenti. 

 Senátor Roskovec poděkoval vedení fakulty za úspěšné zařazení sborníku z konference 

Inproforum do databáze WoS. 

 Senátor Roskovec podal vedení fakulty návrh na hromadné informování akademických 

pracovníků o významných organizačních opatřeních výuky, např. ve věci uzavření 

budovy F během zkouškového období. Senátoři diskutovali o problémech spojených 

s tímto uzavřením. Paní děkanka informovala, že šlo o rozhodnutí vedení za účelem 

snížení nákladů na vytápění. O rozhodnutí byli informování vedoucí kateder, kteří 

předali informaci pracovníkům jednotlivých kateder. Paní děkanka dále informovala o 

možnosti vypisovat termíny zkoušek i do jiných budov JU. Senátorka Vocetková 

upozornila, že ne vždy je rezervace místnosti v budovách jiných fakult dodržena, což 

způsobuje organizační problémy výuky na EF. Problém s přístupem do budov je podle 

paní děkanky vhodné řešit přes pana Kubáka. Paní děkanka dále informovala, že 

v následujících akademických rocích se bude EF nadále potýkat s nedostatkem 

výukových prostor, neboť bude opravováno Biologické centrum, pavilon M bude úplně 

uzavřen, dále bude upraveno zádveří na F apod. Zkouškové termíny je možné 

organizovat v sobotu i v neděli. Paní děkanka upřesnila výši a bezpečnost finančních 

prostředků EF v souvislosti s insolvencí banky SBERBANK.  

 Senátor Přibyl poukázal na nevyhovující a nedostatečné vybavení místnosti zřízené pro 

senátory studenty. V následné diskusi se senátoři shodli, že vybavení je dostatečné pro 

účely schůzek senátorů či s ostatními studenty. 

 Předseda AS Volek dal k diskusi zřízení nástěnky AS EF k zajištění vyšší 

informovanosti akademické obce i k lepší prezentaci AS.    

 

Zapsal: Jan Fiala  

 

Ověřil: Monika Maříková 

Ověřil: Jan Vokoun 
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