
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 4/2017 

16. 11. 2017 

 

Přítomni: 9 členů (viz prezenční listina)  

 

Omluveni (bez titulů): Hrubý, Mrkvička, Pícha, Štumpf, Vrchota, Klein  

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 

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

 

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

Body jednání: 

Dokumenty týkající se přijímacího řízení na všechny stupně studia. 

 

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 

Navržený zapisovatel – F. Petrách (s návrhem souhlasil)  

Hlasování o navrženém zapisovateli: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 1 (Petrách) 

Navržení ověřovatelé zápisu:  T. Volek a P. Hojdánek (s návrhem souhlasili)  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu: pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0 

 

Bod 2 – Informace, že p. Brychta ukončil bakalářské studium a pokračuje ve studiu magisterském 

 

Bod 3 – Informace o výsledku hlasování Per Rollam o novém členu vědecké rady – doc. Šternberk – 

výsledky hlasování: pro – 10, proti – 0, zdrželo se – 5 

 

Bod 4 – Hlasování o programu zasedání AS EF JU 

Hlasování o navrženém programu zasedání AS EF JU: pro – 9, 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 2018/2019 

Doc. Rolínek a proděkan pro vědu a výzkum M. Lapka představili předložený návrh opatření děkana 

s tím, že vychází z opatření z předešlého akademického roku. Následně vyzvala předsedkyně AS EF k 

rozpravě.   

Dr. Petrách vznesl dotaz, zda bylo projednáno oborovou radou. Odpověď doc. Rolínka byla taková, že 

oborová rada bude schvalovat témata disertačních prací, průběh přijímacího řízení bez tajného 

hlasování o výsledcích a bodování. 

Dr. Volek vznesl dotaz, kolik se očekává uchazečů. Doc. Rolínek reagoval, že záleží na více faktorech, 

doc. Lapka doplnil, že vždy neprojdou všichni uchazeči přes přijímací řízení, doc Škodová Parmová 

doplnila informace k zahraničním studentům. 

Dr. Vlčková doplnila formální připomínku k příloze č. 1 tohoto opatření. 

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 2018/2019 

Výsledek hlasování: 

Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

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 2018/2019 v anglickém jazyce 

Výsledek hlasování: 

Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Bod 6 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 2018/2019. 

Dr. Klufová seznámila zúčastněné se změnou studijních oborů na studijní programy a zároveň 

informovala, že JU bude podávat institucionální akreditaci a do té doby bude opatření vycházet 

z opatření předešlého se změnami reflektujícími novelu zákona o vysokých školách. Zároveň budou 

přijímány přihlášky ke studiu od 1. 12. 2017 do 30. 4. 2018.  

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

naplněnosti navazujících studijních programů. Dr. Škodová doplnila technickou připomínku.  

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 

2018/2019. 

 



Výsledek hlasování: 

Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Bod 7 – 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 2018/2019. 

Dr. Klufová a doc. Škodová Parmová seznámily zúčastněné se změnami (termín přihlášek do 30. 4. 

2018), dále bude snížen počet členů přijímacích komisí. Dr. Škodová Parmová představila Trojdiplom. 

P. Kasanda vznesl technickou připomínku k českému výrazu v opatření. Dr. Volek vznesl dotaz na 

financování Trojdiplomu. Jedná se o vícezdrojové financování (Erasmus + granty). Dr. Škodová Parmová 

upozornila na nesoulad data a terminologie.  

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 2018/2019. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Bod 8 – Metodika mzdového předpisu 

Doc. Rolínek představil návrh nové metodiky mzdového předpisu EF JU na základě opatření rektora, 

kdy si jednotlivé fakulty JU mají navrhnout vlastní metodiku mzdového předpisu. Dr. Petrách vznesl 

návrh, zda by nemělo být hlasování o tomto opatření posunuto jednak z nízké účasti akademických 

pracovníků a jednak z důvodu nenastavených kritérií pro platy akademických pracovníků. Tomuto 

návrhu nebylo vyhověno. Zároveň doc. Rolínek ujistil dr. Petrácha, že mzdy akademických pracovníků 

zůstanou zachovány v 1. pololetí 2018 ve stejné výši jako dosud a to včetně nenárokových složek z roku 

2017. K předložené metodice proběhla diskuse. Dosud byl respektován tzv. princip seniority. Nově je 

u akademických pracovníků plánován pracovní posun na základě plnění dílčích kritérií, která budou 

sestavována v 1. Polovině roku 2018. U THP pracovníků bylo navrženo zvyšování platu dle délky 

odborné praxe dle 4 stupňů mzdových tarifů. Na toto konto proběhla diskuse se závěrem rozdělení 4 

stupňů na celkem 8 stupňů tak, že každý ze 4 stupňů bude rozdělen na polovinu.  

 

O této dílčí změně bylo hlasováno samostatně takto: Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0. 

 

Usnesení 

AS EF JU schvaluje dle čl. 24, odst. 11 Mzdového předpisu JU předložené Opatření děkana EF 

k metodice mzdového předpisu JU 

Výsledek hlasování: 

Pro – 8, proti – 0, zdrželo se – 1 (Petrách). 

 

 

 



Bod 9 – doc. Pícha byl navržen akademickým senátem EF JU do Rady vysokých škol 

 

Bod 10 – Různé  

Doc. Rolínek informoval o průběhu příprav v rámci akreditací. 

P. Kasanda vznesl požadavek na posílení WIFI v učebnách děkanátu EF. 

  

Předsedkyně AS EF dr. Vlčková poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání AS.  

 

Zapsala: F. Petrách 

Ověřili: T. Volek, P. Hojdánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


