
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

23. 11. 2018 
  

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU č. 6/2018 
 

Přítomni: 15 členů (viz prezenční listina)  

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. 

 Hosté (bez titulů): viz prezenční listina  

 

Předsedkyně AS EF M. Vlčková zahájila zasedání, přivítala členy Akademického senátu EF a hosty na 
zasedání. Zároveň informovala o bodu jednání, kterým je volba kandidáta na funkci děkana 
Ekonomické fakulty pro funkční období 2019-2023. 

 

Bod 1 – hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu  

Navržený zapisovatel – T. Mrkvička (s návrhem souhlasil)  

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 (Mrkvička)  

 

Navržení ověřovatelé zápisu: V. Vojtko a J. Samek (s návrhem souhlasili)  

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu V. Vojtkovi:  

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 (V. Vojtko) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu J. Samkovi:  

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 (J. Samek) 

 

Bod 2 – Hlasování o programu zasedání AS EF JU 

Předsedkyně AS EF informovala o bodu programu. Jediným bodem programu je volba kandidáta na 
funkci děkana Ekonomické fakulty pro funkční období 2019-2023. 

Hlasování o navrženém programu zasedání AS EF:  

pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Bod 3 – Hlasování o skrutátorech 

Jelikož volba kandidáta na funkci děkana EF probíhá tajným hlasováním, byli navrženi dva skrutátoři – 
J. Vrchota a M. Hric. 

Navržený skrutátor – J. Vrchota (s návrhem souhlasil)  

Hlasování o navrženém skrutátorovi: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 (Vrchota)  

Navržený skrutátor – M. Hric (s návrhem souhlasil)  



Hlasování o navrženém skrutátorovi: pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 (M. Hric) 

 

Bod 4 - Informace o dosavadním průběhu voleb – viz harmonogram  

Předsedkyně AS EF informovala o dosavadním průběhu voleb: 

5. 11. 2018 - vyhlášení voleb na funkci děkana EF JU 

13. 11. 2018, do 14 hodin - podávání návrhů kandidátů na funkci děkana EF JU k rukám předsedkyně 
AS EF 

16. 11. 2018, do 14 hodin - písemný souhlas s kandidaturou na funkci děkana (k rukám předsedkyně 
AS EF) a následné zveřejnění kandidátů na funkci děkana 

Celkem bylo navrženo 12 kandidátů na funkci děkana. V následující tabulce je přehled navržených 
kandidátů, počet návrhů a informace, zda navržený kandidát s kandidaturou souhlasil či nesouhlasil. 

                                          

Navržený kandidát 
(v abecedním pořadí, bez 

titulů) 
Počet návrhů Souhlas x nesouhlas 

Beránek 1 Nesouhlasil 

Faltová Leitmanová 2 Nesouhlasila 

Friebel 2 Souhlasil 13. 11. 2018 

Gurčík 2 Nesouhlasil 

Jílek 8 Nesouhlasil 

Klicnarová 4 Nesouhlasila 

Lapka 5 Souhlasil 13. 11. 2018 

Mrkvička 1 Nesouhlasil 

Rost 1 Nesouhlasil 

Škodová Parmová 6 Souhlasila 13. 11. 2018 

Vojtko 1 Souhlasil 14. 11. 2018, odstoupil 19. 11. 2018 

Vrchota 1 Nesouhlasil 

 

 S kandidaturou na funkci děkana/děkanky Ekonomické fakulty tedy souhlasili (dle abecedního 
pořadí):  

 Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - dne 19. 11. 2018 odstoupil z kandidatury na funkci děkana EF 

 

21. 11. 2018, od 13.00 hodin - představení kandidátů na funkci děkana EF JU – místnost F003 

Všichni kandidáti (Friebel, Lapka, Škodová Parmová) představili své programy na veřejném zasedání 
Akademické obce a v rámci diskuze odpovídali na položené otázky.  

https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/akademicky-senat/volby-dekana-ef-2018-1/friebel.pdf
https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/akademicky-senat/volby-dekana-ef-2018-1/lapka.pdf
https://www.ef.jcu.cz/o-fakulte/akademicky-senat/volby-dekana-ef-2018-1/skodova_parmova.pdf


22. 11. 2018, do 14 hodin - lhůta pro podání připomínek ke kandidátům na funkci děkana (k rukám 
předsedkyně AS EF) 

Ke kandidátům na funkci děkana EF nikdo nepředložil ve stanovené lhůtě žádné připomínky.  

 

23. 11. 2018, od 10 hodin - zasedání AS EF a volba kandidáta na funkci děkana EF JU 

26. 11. 2018, do 12 hodin - zveřejnění výsledků volby kandidáta na funkci děkana EF JU 

 

Předsedkyně AS EF dále vysvětlila pravidla a způsob volby dle Jednacího řádu AS EF dle článku 8 
odstavců 5 – 7: 

(5) Volba kandidáta na funkci děkana probíhá tajným hlasováním.  

(6) Volba kandidáta na funkci děkana může mít nejvýše tři kola. Do druhého a třetího kola postupují 
dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více kandidátů).  

(7) Návrh kandidáta na funkci děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila v tajném hlasování  

nadpoloviční většina všech členů senátu.  

 

Bod 5 – Volba kandidáta na funkci děkana 

Před vlastní volbou kandidáta na funkci děkana EF se předsedkyně senátu se zeptala, zda senátoři 
nemají jakékoliv připomínky k dosavadnímu průběhu voleb a zda neexistuje jakákoliv překážka, která 
by znemožňovala volbu.  

Žádná připomínka nebyla vznesena a překážky, které by znemožňovaly volbu, také neexistují. 

 

Předsedkyně AS následně rozdala senátorům volební lístky a obálky pro tajnou volbu kandidáta na 
funkci děkana. Podrobně a názorně vysvětlila, jakým způsobem označit volební lístky, aby označená 
volba byla platná a jak odevzdat vyplněné volební lístky. 

 

Následně proběhla kontrola volební urny a kontrola volebního místa pro tajné hlasování oběma 
skrutátory, předsedkyně AS vykonávala po celou dobu dohled. 

HLASOVÁNÍ -  K jednotlivým navrženým kandidátům (tedy Ing. Ludvík Friebel, Ph.D., doc. PhDr. Miloslav 

Lapka, CSc., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová) se senátoři AS EF vyjádřili tajným hlasováním. 

Součet hlasů provedli zvolení skrutátoři pod dohledem předsedkyně AS EF s následujícími výsledky:  

Navržený kandidát Počet hlasů 

Ing. Ludvík Friebel, Ph.D. 0 

doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. 6 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová 9 

 

Všechny hlasy byly platné, dle skrutátorů proběhla volba v pořádku a v souladu s Jednacím řádem AS 
EF a s příslušnými ustanoveními zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Předsedkyně AS se následně zeptala, zda senátoři nemají připomínky k průběhu voleb a zda volba 
proběhla v souladu s výše uvedenými ustanoveními. 



Žádné připomínky nebyly vzneseny. 

 

Usnesení  

Akademický senát EF JU se v tajné volbě dne 23. listopadu 2018 usnesl v souladu s ustanovením §27, 
odst. 1, písm. g, zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 8 Jednacího řádu Akademického 
senátu EF JU na návrhu na jmenování  doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou děkankou 
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  

 

Bod 6 - Různé 

Žádné další podněty k jednání nebyly vzneseny. 

 

Předsedkyně Akademického senátu EF M. Vlčková poděkovala přítomným za účast na zasedání a 
ukončila zasedání AS.  

 

Zapsal: T. Mrkvička  

 

Ověřili: V. Vojtko 

J. Samek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


