Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta

18. 7. 2018
Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU
Přítomni:

9 členů (viz prezenční listina)
Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný

Omluveni (bez titulů):

Brychta, Mrkvička, Petrách, Vrchota, Zrzavý

Hosté (bez titulů):

Rolínek, Medve, Lapka, Dvořáková Líšková

Zahájení:
Předsedkyně AS EF M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala členy AS EF a informovala o
nových členech AS EF, kterými se z řad náhradníků stali L. Zrzavý a J. Samek.
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu
Navržený zapisovatel – P. Štumpf (s návrhem souhlasil)
Hlasování o navrženém zapisovateli:
Pro – 8, proti – 0, zdržel se - 1
Navržení ověřovatelé zápisu – K. Pícha, M. Hric (s návrhem souhlasili)
Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – K. Pícha:
Pro – 8, proti – 0, zdržel se - 1
Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – M. Hric:
Pro – 8, proti – 0, zdržel se - 1
Předsedkyně informovala přítomné o výsledku hlasování per rollam.
Schválení „OPATŘENÍ DĚKANA EF č. /2018, 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 (k Opatření děkana č.
127/2017), 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“.
Výsledek hlasování
Pro – 10, proti – 0, zdržel se - 3
Schválení programu jednání AS EF dne 18. 7. 2018
Program:
1. Výroční zpráva o hospodaření EF v roce 2017
2. Rozpočet EF na rok 2018
3. Dodatek č. 1 k OD č. 130/2017 Metodika ke Mzdovému předpisu JU
4. Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu MANAGEMENT
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Výsledek hlasování:
Pro – 8, proti – 0, zdržel se - 1
Bod 1 – Výroční zpráva o hospodaření EF v roce 2017
Děkan EF L. Rolínek informoval členy AS EF o průběhu akreditačních řízení pro studijní
programy EF. Následně předal slovo tajemníkovi EF M. Medvemu, který seznámil členy AS
EF s obsahem Výroční zprávy o hospodaření EF v roce 2017.
Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě. Všechny dotazy členů AS EF byly
zodpovězeny.
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje
na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženou Výroční zprávu o hospodaření EF za
rok 2017 s výsledkem hlasování:
pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Bod 2 – Rozpočet EF na rok 2018
Děkan EF L. Rolínek jako předkladatel představil Rozpočet EF na rok 2018. Následně předal
slovo tajemníkovi M. Medvemu, který podrobněji seznámil členy AS EF s plánovaným
rozpočtem.
Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě. Všechny dotazy členů AS EF byly
zodpovězeny. Z odpovědí vyplynulo, že část letošního navýšení rozpočtu bude využita ke krytí
ztráty, a že finanční rezerva, vzniklá díky zpoždění navýšení tarifů, bude využita jako mzdové
prostředky v dalším kalendářním roce.
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje
na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Rozpočet EF na rok 2018 s výsledkem
hlasování:
pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Bod 3 – Dodatek č. 1 k OD č. 130/2017 Metodika ke Mzdovému předpisu JU
Děkan EF L. Rolínek předložil návrh dodatku ke mzdovému předpisu JU. Tajemník EF M.
Medve informoval o finančních dopadech nového mzdového předpisu a nových mzdových
tarifech EF JU. Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě. Všechny dotazy členů AS
EF byly zodpovězeny.
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje
na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený návrh s výsledkem hlasování:
Pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.
Bod 4 – Žádost o udělení akreditace bakalářského studijního programu MANAGEMENT
REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Z. Dvořáková Líšková představila návrh žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního
programu MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Následně vyzvala předsedkyně
AS EF k rozpravě. Všechny dotazy členů AS EF byly zodpovězeny.
Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyjadřuje
kladné stanovisko k předkládané žádosti o udělení akreditace bakalářského studijního
programu MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE s výsledkem hlasování:
Pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0.

Bod 5 – Různé
M. Hric vznesl dotaz na základě informací od ředitele KaM ohledně využití místnosti v menze
– bývalý bufet. Děkan L. Rolínek informoval o aktuální situaci a o spolupráci studentů EF a
projektu, který přinesl návrhy na využití těchto prostor.
M. Hric vznesl dotaz ohledně informovanosti studentů o důležitých termínech. Děkan EF
vysvětlil princip informování studentů ohledně toku oficiálních informací. M. Hric a J. Samek
nabídli možnost spolupráce se studenty při tvorbě koncepce marketingové komunikace EF
prostřednictvím sociálních sítí.
Poté předsedkyně AS EF poděkovala členům AS EF a hostům za účast na zasedání a ukončila
jednání.

Zapsal: P. Štumpf
Ověřili: K. Pícha, M. Hric

