
Zápis ze zasedání AS ZF JU ze dne 26.6.2006 
 
Přítomni (bez titulů): Kukačka, Suchý, Klufová, Hrubý, Hladký,  Růžička, Trávníček, 

Jílek, Volek 
Nepřítomni: Ondr (omluven), Rolínek (omluven), Fiala, Nováček, Sedláček, Veselá 
Hosté: prof. Hrabánková, CSc., proděkanka Škodová – Parmová, Ing. Květoun 
  
 
Program: 

1. Informace o rozhodnutí akreditační komise ve věci zřízení Ekonomické fakulty – 
prof. Hrabánková 

2. Opatření děkana ZF JU – Dodatek č. 3 pravidel pro přijímací řízení a podmínky 
pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2006/2007 – proděkanka Škodová-
Paromová 

3. Návrh na změnu v rozpočtu ZF JU na rok 2006 – Ing. Květoun  
4. Různé 

 
 
Ad 1) 
Paní děkanka podrobně informovala AS ZF o uskutečněném akreditačním řízení ve věci 
zřízení Ekonomické fakulty JU. Hovořila o nutných změnách v předpokládaném 
rozpočtu. Akreditační komise MŠMT zřízení EF JU odsouhlasila bez výhrad. Paní 
děkanka zároveň informovala o nastávajících  krocích: projednání zřízení EF JU na AS 
JU dne 27.6.2006, návrzích struktury vedení, prostor atd. nové fakulty a další. 
 
Hlasování: jednomyslně pro 
 
Ad 2) Paní proděkanka Škodová-Parmová přednesla AS ZF JU návrh na Opatření děkana 
ZF JU – Dodatek č. 3 pravidel pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro 
akademický rok 2006/2007, které doplňuje původní znění o prodloužení termínu podání 
přihlášek nově reakreditovaného navazujícího magisterského studijního programu 
Ekonomika a management obor Obchodní podnikání ve formě kombinované do 
31.8.2006 bez přijímacích zkoušek. Přijato bude 40 studentů. 
 
V diskusi k tomuto tématu se vyjádřil senátor Jílek v tom smyslu, že by měli mít 
uchazeči stejného studijního programu rovné podmínky pro přijetí, tj. i studenti této 
kombinované formy studia by měli skládat přijímací zkoušky. K návrhu opatření vedla 
poměrně pozdní akreditace (21.6.2006) a další faktory. Senátor Trávníček se dotazoval 
na počet 40 studentů, proč ne více, pokud bude zájem. Je to dáno typem studia 
(kombinované – výuka formou konzultací). Zároveň vyjádřil souhlasné stanovisko 
s přijetím bez přijímacích zkoušek, neboť je toto studium určeno spíše pro uchazeče 
z praxe, pro které je tento způsob přijetí atraktivnější. Senátor Volek se dotazoval na to, 
podle čeho bude uskutečněn vlastní výběr přijatých (podle výsledků bakalářského studia). 
Senátor Hladký hovořil o možnosti plošného zrušení přijímacích zkoušek.  
 
Zároveň informovala paní proděkanka o  snížení potřebného počtu bodů z předmětů 
Regionální projektování a management na 35 bodů a Ekonomie na 40 bodů. 
 
Hlasování: jednomyslně pro  
 



Ad 3) Ing. Květoun  přednesl návrh na změnu v rozpočtu ZF JU na rok 2006. Jde o 
přesun části (cca 600 – 700 tis. Kč) původně plánované investice (cca 1 mil. Kč) na 
vybudování nové učebny KTV na financování rekonstrukce střechy Výpočetního 
střediska, která je plánována již 5 let, zatím však byly řešeny pouze lokální nedostatky, 
nyní je však střecha v havarijním stavu.  
 
Hlasování: jednomyslně pro 
 
 
Ad 4)  Senátor Hladký ohlásil k 30.6.2006 svůj odchod ze ZF JU. V AS ZF JU jej 
nahradí Mgr. Vladimír Dvořák (na základě poskytnutého souhlasu).  
 
Usnesení: 

1. AS ZF JU vzal na vědomí zprávu paní děkanky o akreditaci EF JU.  
2. AS ZF JU jednomyslně schválil Opatření děkana ZF JU – Dodatek č. 3 pravidel 

pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2006/2007. 

3. AS ZF JU jednomyslně schválil navrhovanou změnu v rozpočtu ZF na rok 2006 – 
přesun části (cca 600 – 700 tis. Kč) původně plánované investice (cca 1 mil. Kč) 
na vybudování nové učebny KTV na financování rekonstrukce střechy 
Výpočetního střediska.  

4. AS ZF JU vzal na vědomí odchod senátora Hladkého, ve funkci jej vystřídá Mgr. 
Vladimír Dvořák.  

 
 
 
Předběžný termín dalšího zasedání AS ZF JU: 26.9.2006 ve 13 hod. 
 
 
Č. Budějovice, 26.6.2006     zapsala: R. Klufová  
  


