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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  

 

Přítomni:                                     15 členů (viz prezenční listina) 

                                                                                                  

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 

 

Omluveni:     

 

Hosté (bez titulů): Zuzana Frantíková 

     

 

 

Body jednání: 

Předsedkyně volební komise Mgr. Zuzana Frantíková zahájila zasedání, přivítala členy AS EF 

a předala osvědčení Ing. Štumpfovi, který se nezúčastnil předchozího zasedání. 

  

Bod 1 – hlasování o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a skrutátorech 

Navržený zapisovatel – P. Řehoř (s návrhem souhlasil) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – D. Škodová Parmová, R. Klein (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – D. Škodová Parmová: 

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – R. Klein: 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Navržení skrutátoři – T. Volek, P. Hojdánek (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém skrutátorovi – T. Volek: 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování o navrženém skrutátorovi – P. Hojdánek: 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Bod 2 – návrh kandidátů na předsedu AS EF a volba předsedy AS EF 

Navržení kandidáti na předsedu AS EF – R. Hrubý, M. Vlčková (s návrhem souhlasili). 

 

Výsledky 1. kola volby předsedy AS EF (hlasovalo 15 členů): 

R. Hrubý – 6 hlasů, M. Vlčková – 9 hlasů. 

Předsedkyní senátu pro období 2016-2019 byla zvolena M. Vlčková. 

 

Předsedkyně AS EF M. Vlčková poděkovala za zvolení a ujala se vedení zasedání AS. Z. 

Frantíková odešla z jednání. 

 



 

Bod 3 – návrh kandidátů na místopředsedu AS z řad akademických pracovníků a z řad 

studentů a jejich volba 

Navržení kandidáti na místopředsedu AS z řad studentů – P. Hojdánek, R. Klein, J. Kasanda 

(s návrhem souhlasili). 

Navržení kandidáti na místopředsedu AS z řad akademických pracovníků – byli navrženi 

všichni akademičtí pracovníci, s návrhem souhlasil pouze J. Vrchota. 

 

Protože byl p. Hojdánek navržen na funkci místopředsedy, nemohl již zastávat funkci 

skrutátora. Bylo tedy přistoupeno k novému hlasování o skrutátorech. Navrženi byli: T. Volek 

a M. Hric. 

Hlasování o navrženém skrutátorovi – T. Volek: 

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

Hlasování o navrženém skrutátorovi – M. Hric: 

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 

 

V 1. kole voleb místopředsedy AS z řad studentů byl absolutní většinou (8 hlasů) zvolen P. 

Hojdánek, J. Kasanda získal 6 hlasů a R. Klein obdržel 1 hlas. 

 

V 1. kole voleb místopředsedy AS z řad akademických pracovníků byl zvolen J. Vrchota (15 

hlasů). 

 

 

Předsedkyně akademického senátu M. Vlčková poté poděkovala členům AS EF a vyzvala 

členy, zda nemají nějaké dotazy.  

První dotaz se týkal rozpočtu EF, kdy bude hotov a předán ke schválení AS, druhá otázka 

směřovala k tomu, kdy budou zveřejněny termíny SZZ. Předsedkyně slíbila, že zjistí odpovědi 

na tyto dotazy. Následně se senátoři domluvili na termínu schůzek – čtvrtek od 14 h. 

 

Poté předsedkyně ukončila jednání. 

 

Zapsal: P. Řehoř 

Ověřili: D. Škodová Parmová, R. Klein 


