
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 5/2016 

2. 12. 2016 

 

Přítomni: 13 členů (viz prezenční listina uložená u předsedkyně AS EF JU)  

 

Omluveni (bez titulů): Robert Klein, Tomáš Mrkvička  

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 

 

 Hosté (bez titulů): Ladislav Rolínek, Marek Medve, Renata Klufová, Marek Šulista, Miroslav Lapka  

 

Body jednání: 

Předsedkyně AS EF M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala členy AS a hosty na zasedání.  

 

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 

Navržený zapisovatel – T. Volek (s návrhem souhlasil)  

Hlasování o navrženém zapisovateli: pro – 12, proti – 0, zdržel se – 1 

Navržení ověřovatelé zápisu:  J.  Vrchota  a   J. Kasanda (s návrhem souhlasili)  

Hlasování o navržených ověřovatelích zápisu: pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Bod 2 – Hlasování o programu zasedání AS EF JU 

Navržený program zasedání AS EF JU: 

 OPATŘENÍ DĚKANA EF k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v 

českém jazyce pro akademický rok 2017/2018 

 Opatření děkana EF -  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 2017/2018 

 Opatření děkana EF k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v 

doktorském studijním programu v akademickém roce 2017/2018 

 Statut interní grantové soutěže EF JU v Českých Budějovicích a alokace finančních prostředků 

pro tuto soutěž 



Hlasování o navrženém programu zasedání AS EF JU:  pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0  

 

Bod 3 OPATŘENÍ DĚKANA EF k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do 

bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém 

jazyce pro akademický rok 2017/2018. 

Děkan EF L. Rolínek a proděkanka pro studium R. Klufová představili předložený návrh opatření 

děkana, který zohledňuje novelu zákona o Vysokých školách a nový statut JU.  

Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě.  Rozprava senátu k tomuto bodu se týkala 

především oblastí  poplatku za studium a počtu studentů.  

Senátor Klein vznesl elektronickou cestou dotaz ohledně účelnosti interních testů všeobecných 

studijních předpokladů.   Proděkanka pro studium uvedla, že  vlastní testy mají smysl a vyplatí se, kdy 

v minulém roce se jich zúčastnilo přibližně 170 studentů.  

Usnesení 

AS EF JU na základě § 27 Zákona o Vysokých školách schvaluje předložené Opatření děkana EF k 

pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících 

magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 

2017/2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Bod 4  Opatření děkana EF -  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 2017/2018. 

Děkan EF L. Rolínek a proděkan pro zahraničí M. Šulista představili předložený návrh opatření 

děkana. Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě.  Rozprava senátu k tomuto bodu se týkala 

především  termínů a formálního souladu se zákonem o VŠ  a statutem JU.  

Usnesení 

AS EF JU na základě § 27 Zákona o Vysokých školách schvaluje předložené Opatření děkana EF  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 2017/2018. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Bod 5  Opatření děkana EF k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v 

doktorském studijním programu v akademickém roce 2017/2018 

Děkan EF L. Rolínek a proděkan pro vědu a výzkum M. Lapka představili předložený návrh opatření 

děkana. Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě.  Rozprava senátu k tomuto bodu se týkala 

především oblasti plánovaného počtu a financování zahraničních studentů doktorského studijního 

programu. Doc. Řehoř doporučil přeložení opatření do anglického jazyka z důvodu možnosti studia 



v AJ.  Ing. Petrách vznesl dotaz, zda bylo předložené opatření schváleno oborovou radou. Byl ujištěn 

předkladatelem, že tomu již tak bylo.  Doc. Parmová uvedla své  částečné obavy ohledně časového 

plánu. Byla ujištěna, že časový plán se podaří naplnit.   

Usnesení 

AS EF JU na základě § 27 Zákona o Vysokých školách schvaluje předložené Opatření děkana EF k 

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

akademickém roce 2017/2018 

Výsledek hlasování: 

Pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Bod 6 – Statut interní grantové soutěže EF JU v Českých Budějovicích a alokace finančních 

prostředků pro tuto soutěž 

Děkan EF L. Rolínek jako předkladatel představil předložený statut interní grantové soutěže EF JU,  

kdy za cíl založení IGS uvedl posílení vědy a výzkumu na EF JU z důvodu blížící se institucionální 

akreditace JU. 

Proděkan pro vědu a výzkum M. Lapka následně představil strukturu a věcné zaměření předloženého 

statutu IGS EF JU,  zdůvodnil význam a důvod jejího založení.  

Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě.  Na dotazy členů senátu a hostů odpovídal děkan EF 

a proděkan pro vědu a výzkum.  

Dotazy členů AS EF se týkaly těchto oblastí: 

- Uzavření rozpočtu a 30 % částky osobních nákladů, které budou vyplacené až po skončení grantu 

- Možnosti dublování odměn za vědecké články 

- Čl. 3 neveřejné jednání – bylo doporučeno, aby zápisy z jednání Grantové komise IGS byly 

zveřejněné na stránkách EF JU (zanesení do statutu) 

- Možnosti zapojení členů rady V a V do Grantové komise  IGS 

- Čl. 3. závěrečná rozhodnutí o udělení grantů – bylo doporučeno specifikovat internetové stránky 

-  internetové stránky EF JU  

- Účasti externích a interních doktorandů (interní doktorand může být součásti týmového 

projektu) 

- Zda mohou členové grantové komise IGS podávat granty  IGS EF JU.  Zde bylo uvedeno, že granty 

podávat mohou, ale v tomto případě by neměli hlasovat o vlastním grantu z důvodu střetu 

zájmů. Bylo doporučeno zanést do statutu.  

- Možného počtu podaných grantů. Bylo uvedeno, že počet není omezen, ale GK IGS bude 

posuzovat reálnost podaných grantů a plánovaných výstupů 

- Definováním limitů 

- Zdrojů financování (článek 6). Bylo uvedeno, že kromě neinvestiční dotace MŠMT ČR na 

specifický výzkum se plánuje financovat IGS z rezervní fondu fakulty. Plánový objem finančních 

prostředků je na období 2 let ve výši 5 miliónů Kč.  

-  Bylo diskutováno a doporučeno, že pravidla by měla být součástí statutu IGS  (Přidělení 

finančních prostředků, Doplatek osobních nákladů) 

-  Bylo doporučeno jasné oddělení statutu IGS a  vyhlášení konkrétní soutěže  (2 různé dokumenty) 

-  Časového rozvrhu. Bylo uvedeno, že vyhlášení s časovým rozvrhem bude opatřením děkana EF 

JU. 



Po proběhlé rozpravě se vedení EF JU zavázalo zapracovat připomínky AS EF JU do Statutu IGS. 

Usnesení 

AS EF JU vyjádřil kladné stanovisko k předloženému statutu a pravidlům interní grantové soutěže 

Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0. 

Usnesení 

AS EF JU vyjádřil souhlas s alokací prostředků z fondu provozních prostředků EF JU ve výši 5 miliónů 

Kč na období 2017 – 2018, nejdéle však na dobu dokončení projektů IGS EF JU, statut IGS bude 

doplněn o doporučení AS EF JU. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 13, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

 

Bod 7 – Různé  

Doktor Hrubý  uvedl, že na základě zkušeností s tvorbou nového volebního a jednacího řádu  AS 

Přírodovědecké fakulty JU  bude nutné  rozdělit a upravit volební a jednací řád AS EF JU.   Bylo 

doporučeno, aby si členové senátu prošli současný volební a jednací řád a připravili si případné 

připomínky na zapracování. 

Předsedkyně senátu přečetla dopis od pana Mrvíka adresovaný Akademickému senátu. Dopis se týkal 

možnosti většího počtu možných komisionálních přezkoušení. Členové senátu uvedli, že tato věc 

nepatří do kompetence senátu, ale vedení fakulty.  Děkan EF uvedl, že komisionální zkoušení probíhá 

podle studijního a zkušebního řádu AS JU  a dále, že ve správním řízení pokud dojde k procesní chybě  

má děkan právo zkoušku anulovat a pozvat studenta znova. Vedení fakulty vyjádřilo ochotu vysvětlit 

jakékoliv nejasnosti ohledně této věci panu Mrvíkovi.  

Předsedkyně AS EF M. Vlčková uvedla, že příští zasedání senátu bude v průběhu ledna, popřála všem 

krásné prožití vánočních svátků a ukončila zasedání AS.  

 

Zapsal: T. Volek 

Ověřili: J.  Vrchota, J. Kasanda 


