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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 2/2014 
 
 

Přítomni (bez titulů):   Petr Řehoř, Rudolf Hrubý, Tomáš Volek, Daniel Kopta, 
     Jiří Alina, Miroslava Vlčková, Marek Šulista, Martina 
     Novotná, Roman Švadlena, Jiří Kli čka, Nicole Márová, 
     Dagmar Bednářová, Martin Haruda 
 

senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 
 

Omluveni:     Kamil Pícha, Michaela Jandová 
 
Hosté (bez titulů):   Ladislav Rolínek, Milan Jílek, Renata Klufová,   
     Hana Coufalová, Eva Cudlínová (příchod v průběhu 
     jednání) 
 
 
Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF a přítomné hosty na zasedání AS. V úvodu 
předseda AS EF navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu z jednání a skrutátory. 
 
Hlasování o zapisovatelích a ověřovatelích zápisu 
Navržený zapisovatel – M. Haruda 
Navržení ověřovatelé zápisu – J. Klička, J. Alina (oba s návrhem vyslovili souhlas) 
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 – návrh přijat  
 
Navržení skrutátoři - N. Márová, D. Bednářová (obě s návrhem vyslovily souhlas) 
Hlasování o navrženém skrutátorovi - N. Márová 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 – návrh přijat  
Hlasování o navrženém skrutátorovi - D. Bednářová 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 – návrh přijat  
 
Předseda senátu informoval členy AS o konaném Shromáždění akademické obce ze dne 29. 4. 
2014 a o výsledku voleb do AS JU, ve kterých byli zvoleni za EF JU: T. Volek, K. Pícha, 
M. Březinová, L. Chládek a O. Skopec. 
 
 
Poté předseda AS EF seznámil přítomné s plánovanými body programu: 

  1.       Výroční zpráva o hospodaření EF za rok 2013 
2.       Rozpočet EF na rok 2014 
3.       Změna názvu katedry 
4.       Rozšíření Vědecké rady EF JU 
5.       Různé 



 
Předseda senátu poté předal slovo děkanovi EF JU L. Rolínkovi, jako předkladateli prvního 
bodu jednání. 
 
 
Bod 1 - Výroční zpráva o hospodaření EF za rok 2013 
 
Děkan fakulty pronesl úvodní slovo k Výroční zprávě a následně požádal tajemnici EF JU 
H. Coufalovou o podrobné seznámení členů AS s dokumentem. 
 
H. Coufalová přítomné informovala o výsledcích hospodaření v uplynulém roce. Zmínila 
především úspěšný posun v řízení s budovou v Táboře. Dále členy seznámila s vědeckými 
projekty a jejich financováním v uplynulém roce. Zmínila i dílčí úspory na provoz - týkající 
se poklesu nákladů na energie - a připomněla důraz na efektivní a hospodárné využívání 
provozních prostředků. O těchto tématech proběhla věcná diskuze. 
 
Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení Výroční zprávy pro rok 2013. 
 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 - návrh přijat  
 
Usnesení:  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s 
předkládanou Výroční zprávou o hospodářské činnosti EF JU za rok 2013.  
 

 
 
 Bod 2 - Rozpočet EF na rok 2014 
 
 Poté se ujal slova opět děkan L. Rolínek a seznámil přítomné s druhým bodem programu ve 

věci Rozpočtu EF na rok 2014, jako jeho předkladatel. O podrobnější interpretaci byla 
požádána tajemnice H. Coufalová, která shrnula relevantní body v rozpočtu EF. Referovala o 
základních informacích týkajících se projektů COST a GAJU, sdělila plánovaný rozsah 
investic do rekonstrukcí a renovací v rámci EF JU  

 
 Před hlasováním o rozpočtu proběhla diskuze týkající se následujících témat: 

- Děkan L. Rolínek zmínil problémy se získáváním nových studentů a jejich pokles - 
týká se všech VŠ a univerzit ekonomického zaměření v ČR. 

- M. Šulista vznesl dotaz týkající se ukazatelů odměňování osobních příplatků. 
- R. Hrubý se dotázal na stanovisko ve věci budovy v Táboře. H. Coufalová předala 

informaci o vyklizení budovy a přípravy na předání novému majiteli. 
- P. Řehoř požádal o vyjádření k bodu vzdělávání zaměstnanců ve věci postupu při 

udělování souhlasu. H. Coufalová sdělila, že příkazcem operace je děkan EF JU, jenž 
schvaluje danou objednávku na školení. 

- J. Alina otevřel otázku ve věci závěrečných promocí v Českém Krumlově. V následné 
diskuzi byla probírána problematika prostředí konání promocí, finanční náročnosti a 
byla zmíněna i nová podoba talárů.   

 
Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení Rozpočtu EF JU pro rok 2014. 

 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 - návrh přijat 



Usnesení  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s 
předkládaným Rozpočtem EF JU na rok 2014. 
 
 

 Bod 3 - Změna názvu katedry 

 AS následně přistoupil k dalšímu bodu porady týkající se změny názvu katedry: Strukturální 
politiky EU a rozvoje venkova na Katedru regionálního managementu. Do rozpravy byla 
přizvána vedoucí katedry E. Cudlínová, která přítomné seznámila s opodstatněním změny 
názvu. Vyjádřila předpoklad lepšího vyjádření a odrazu současného zaměření katedry a 
aktuálních cílů výuky. Do následné diskuze se zapojili i ostatní členové. R. Hrubý vznesl 
dotaz ve věci následné změny názvů oborů na katedře. N. Márová zmínila problematiku 
stavby oborů a jejich možnosti změny. L. Rolínek připomněl, že akreditace stávajícího 
bakalářského oboru, které katedra zastřešuje, je do roku 2017 a změna názvu magisterského 
oboru bude požadována s reakreditací, která je připravována na příští rok. 

Následně bylo přistoupeno k hlasování ve věci schválení Změny názvu katedry. 
 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 - návrh přijat  
 
Usnesení  
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas s žádostí o 
změnu názvu katedry Strukturální politiky EU a rozvoje na název Katedra regionálního 
managementu.  

 

Bod 4 - Rozšíření Vědecké rady EF 
 
AS EF přešel k poslednímu plánovanému bodu porady týkající se Rozšíření vědecké rady. 
Děkan L. Rolínek zmínil důležitou roli rady a přítomným přednesl klady, které přinese její 
rozšíření. Do vědecké rady byli nominováni: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc., doc. RNDr. 
Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. 
 
K jednotlivým kandidátům a k jejich jmenování do vědecké rady se senátoři AS JU vyjádřili 
tajným hlasováním. Součet provedli zvolení skrutátoři D. Bednářová a N. Márová 
s následujícími výsledky.  
 
Navržený kandidát: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 - návrh přijat  
Navržený kandidát: doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D. 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 - návrh přijat  
Navržený kandidát: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. 
pro – 13, proti – 0, zdržel se – 0 - návrh přijat  
 
Usnesení 
Akademický senát EF JU vyjadřuje na základě §27, Zákona 111/1998 Sb. souhlas 
s rozšířením vědecké rady EF o tři členy a to: prof. Ing Drahoš Vaněček, CSc., doc. RNDr. 
Tomáš Mrkvička, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA. 



 
Bod 5 - Různé  
 

- P. Řehoř tlumočil podnět doc. Ing. Ivany Faltové Leitmanové, CSc., ve věci udělení 
zápočtu studentovi EF JU děkanem EF JU z nařízení rektora JU. Problematickou 
situací se následně pokusil ozřejmit R. Hrubý a následně i děkan L. Rolínek. Do 
rozpravy se následně zapojili i ostatní senátoři. AS však dospěl k závěru, že k řešení 
vzniklé situace není AS EF kompetentní. AS EF však vyjádřil znepokojení a závažnost 
věci bere plně na vědomí. Názory z diskuze byly řečeny děkanovi EF JU. 

 
- M. Šulista vznesl dotaz na děkana EF JU týkající se pracovní náplně nově vzniklé 

pozice finančního manažera. L. Rolínek přítomným sdělil, že finanční manažer se v 
současné době zabývá elektronickým podpisem. Dále bylo sděleno, že v souvislosti s 
žádostí o uvolnění do důchodu (Ing. Coufalová) se finanční manažer připravuje na 
převzetí funkce tajemníka EF JU. 
 

Předseda akademického senátu P. Řehoř a děkan L. Rolínek poté poděkovali zúčastněným 
hostům a členům AS EF. P. Řehoř následně ukončil jednání. 
 
 
 
Zapsal: M. Haruda 
Ověřili: J. Alina, J. Klička   


