
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 17. 3. 2015 a 24. 3. 2015

17. 3. 2015
Přítomni:
ZK: Černíková, Kocourek, Maršíková, Öhm, Rydvalová, Simová  
SK: Ležák, Pavlíková, Rozmajzl. Hosté: Děkan EF TUL doc. Žižka, proděkan Dr. Skála, doc. 
Skrbek 
 
Omluveni:  
ZK: Neumannová, Rozkovec, Simová  
SK: Knížková

24. 3. 2015
Přítomni:
ZK: Černíková, Kocourek, Maršíková, Öhm, Rozkovec, Rydvalová, Simová  
SK: Knížková, Pavlíková, Rozmajzl  
Hosté: Děkan EF TUL doc. Žižka, tajemnice EF TUL Ing. Hawlová  
 
Omluveni:  
ZK: Neumannová  
SK: Ležák
 

Výsledky všech hlasování jsou vždy uváděny v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE.
 

17. 3. 2015
 
1. Děkan EF doc. Žižka předložil materiály k reakreditaci navazujícího studia oboru 
Manažerská informatika
Doc. Skrbek prezentoval drobné změny ve struktuře oboru. 

Usnesení: Senát se kladně vyjádřil k reakreditaci navazujícího studia oboru Manažerská 
informatika a doporučuje materiál k projednání VR EF TUL.

2. Pavlíková prezentovala nespokojenost s propagací univerzity, zejména kampaní 
na FB
Členové senátu připojili svá kritická stanoviska, která budou předána zástupcům v AS TUL. Kritika 
zazněla i na stav učeben. Na základě podnětů bude Dr. Skála jednat o možnosti zpřístupnění 
(otevření) učeben studentům i v době mezi výukou.

24. 3. 2015
 
1. Děkan EF doc. Žižka předložil ke schválení Výroční zprávu o hospodaření EF za 
rok 2014

Usnesení: AS EF TUL schvaluje Výroční zprávu o hospodaření EF za rok 2014. Hlasování: 
10-0-0.



2. Děkan EF doc. Žižka předložil ke schválení rozpočet EF TUL na rok 2015
Předložený návrh krátce okomentoval v tom smyslu, že ve vývoji rozpočtu lze zaznamenat 
negativní i pozitivní trendy. Mezi pozitivní se řadí narůst objemu prostředků faktoru K a IP, jako 
negativní lze označit pokles u faktoru A a rostoucí saldo za výuku poskytovanou útvary TUL 
navzájem. Zde je obecně důvodem klesající počet studentů, dále rušení výuky ekonomických 
předmětů technickými fakultami. Roste i režie, protože vzrostly odpisy.

Diskuse k rozpočtu:
• Simová: požádala děkana fakulty o úhradu části prostředků, které byly zapůjčeny z 

rozpočtu katedry marketingu a obchodu (KMG) v loňském roce katedře ekonomické 
statistiky (KSY).

• Dále byla diskutována částka, kterou KSY obdržela pro rok 2015 z rezervy děkanátu, aby 
její rozpočet nebyl deficitní.

• Děkan doc. Žižka: nepokračují předměty katedry pojišťovnictví (KPO), ze které na KSY 
někteří zaměstnanci přešli. Tím katedra přišla o podstatnou část výuky. To je jedním z 
důvodů deficitu.

Úkol: děkan fakulty projedná s vedoucí KSY opatření ke zlepšení rozpočtu katedry a s výsledkem 
seznámí AS na jeho příštím jednání. 

Usnesení: AS EF TUL schvaluje předložený návrh rozpočtu EF TUL na rok 2015 s dodatkem, že v 
tomto roce bude do rozpočtu KMG uhrazena z prostředků děkanátu částka 50 000 Kč jako úhrada 
části prostředků zapůjčených KSY v roce 2014. Hlasování: 10-0-0.

Příští zasedání AS EF TUL je plánováno na úterý 21. 4. 2015 od 9:00 v zasedací místností 
DEF.
 

 

V Liberci 2. 4. 2015  
Zapsal: Mgr. Jiří Rozkovec                                                                Ověřil: Dr. Jan Öhm
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