
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

 

 

16. 6. 2016 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 4/2016 

 

Přítomni:                                     11 členů (viz prezenční listina) 

                                                                                                  

 

Omluveni (bez titulů):  Tomáš Volek, Tomáš Mrkvička   

 

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 

 

 

Hosté (bez titulů): Ladislav Rolínek, Marek Medve, Renata Klufová, Robert 

Klein, Jan Kasanda 

     

 

 

Body jednání: 

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

hosté se zasedání zúčastnili též studenti zvoleni do AS EF R. Klein a J. Kasanda, kteří řádně 

ukončili bakalářské studium a přihlásili se na téže součásti ke studiu v navazujícím 

magisterském studijním programu a do sedmi dnů po ukončení studia písemně sdělili 

předsedkyni senátu, že se hodlají stát náhradníkem a chtějí být povoláni do senátu po zápisu do 

studia (dle podmínek Volebního a jednacího řádu AS EF).  

  

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 

Navržený zapisovatel – P. Štumpf (s návrhem souhlasil) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu –K. Pícha, P. Hojdánek (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – K. Pícha: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – P. Hojdánek: 

pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1 

 

 

Bod 2 – Výroční zpráva o hospodaření EF v roce 2015 

Děkan EF L. Rolínek pogratuloval zvoleným členům AS EF a jako předkladatel představil 

Výroční zprávu o hospodaření EF v roce 2015. Následně předal slovo tajemníkovi EF M. 

Medvemu, který podrobněji seznámil členy AS EF s obsahem zprávy. 

Následně vyzvala předsedkyně AS EF k rozpravě. Všechny dotazy členů AS EF byly 

zodpovězeny. 

 

 



Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předloženou Výroční zprávu o hospodaření EF v 

roce 2015 s výsledkem hlasování: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

 

Bod 3 – Rozpočet EF na rok 2016 

Děkan EF L. Rolínek jako předkladatel představil Rozpočet EF na rok 2016. 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. 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schvaluje 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách předložený Rozpočet EF na rok 2016  s výsledkem 

hlasování: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 0. 

 

Bod 4 – Různé 
Děkan EF L. Rolínek předložil Investiční záměr – vizi EF 2016. Tajemník EF M. Medve 

seznámil podrobněji s investičními záměry rozšíření a rekonstrukce zasedací místnosti EF a 

vybudování dvou nových multifunkčních jednopodlažních budov v těsném sousedství budovy 

děkanátu EF pro projektovou výuku studentů a další aktivity EF. 

 

Děkan EF požádal AS EF o zařazení tohoto bodu na jednání AS EF a o vyjádření se k tomuto 

bodu.  

 

Hlasování o zařazení bodu na jednání: 

Souhlas se zařazením bodu Investiční záměr – vize EF 2016 na program i bez předchozího 

zaslání písemných podkladů členům AS EF. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1. 

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyjadřuje 

kladné stanovisko k přednesenému záměru výstavby multifunkčních objektů Ekonomické 

fakulty  a žádá o průběžné informovování o dalším průběhu tohoto záměru. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 10, proti – 0, zdržel se – 1. 

 

 

Poté předsedkyně AS EF poděkovala členům AS EF a hostům za účast na zasedání a ukončila 

jednání. 

 

 

 

Zapsal: P. Štumpf 

Ověřili: K. Pícha, P. Hojdánek 



 


