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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 

 

 

3. 5. 2019 

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  č. 4/2019 

 

Přítomni:                                     12 členů (viz prezenční listina) 

      

Omluveni (bez titulů):    

 

Hosté (bez titulů): D. Škodová Parmová, M. Medve, M. Žiaková,  

 

 

Předsedkyně volební komise AS EF zahájila ve 14,00 hod. zasedání a přivítala  nové členy AS 

EF pro období 2019 – 2022 a hosty na zasedání. Členům AS EF pogratulovala ke zvolení a 

rozdala jim osvědčení ohledně členství v AS EF. Následně navrhla zapisovatele a dva 

ověřovatele. 

 

Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 

Navržený zapisovatel – M. Vlčková (s návrhem souhlasila) 

Hlasování o navrženém zapisovateli: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Navržení ověřovatelé zápisu – T. Volek, T. Záruba  (s návrhem souhlasili) 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – T. Volek: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – T. Záruba: 

pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Body jednání: 

Předsedkyně volební komise M. Žiaková představila následující body jednání: 

 Seznámení s výsledky voleb do AS EF uskutečňovaných ve dnech 23. – 24. dubna 2019, 
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 Volba předsedy AS EF, 

 Volba dvou místopředsedů AS EF – jeden z řad akademických pracovníků a jeden z řad 

studentů. 

Hlasování o bodech programu: 

pro –12, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Bod 1 – Seznámení s výsledky voleb do AS EF uskutečňovaných ve dnech 23. – 24. dubna 

2019 

Předsedkyně volební komise M. Žiaková podrobně informovala o průběhu i výsledcích voleb 

a požádala AS o zprávy o průběhu a výsledcích voleb do AS na stránkách EF. Tato zpráva je i 

přílohou k tomuto zápisu. 

 

Bod 2 – Volba předsedy AS EF 

Před vlastní volbou předsedy AS EF byli navrženi 2 skrutátoři: 

- Z řad akademických pracovníků – J. Vrchota (souhlasil) 

Hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 2 

- Z řad studentů – A. Novák (souhlasil) 

Hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

Dále předsedkyně volební komise vyzvala senátory k podávání návrhů na předsedu AS EF. 

Navrženi byli T. Volek (s návrhem souhlasil) a Z. Strnad (ten nebyl fyzicky přítomen, ale 

senátoři souhlasili, že mu bude umožněno vyjádření souhlasu s návrhem telefonicky; s návrhem 

souhlasil). 

Následně skrutátoři zkontrolovali volební urnu a volební místo za plentou a předsedkyně 

volební komise vysvětlila senátorům způsob hlasování a vyzvala je k hlasování. Následně 

vykonávala dohled nad průběhem hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

T. Volek – 7 hlasů 

Z. Strnad – 5 hlasů 

V 1. kole nedosáhl žádný z kandidátů nadpoloviční většinu všech členů AS EF a tudíž nebyl 

zvolen předseda AS EF. 

 

Následně se přistoupilo k volbě ve 2. kole, kde rozhoduje již pouze prostá většina hlasů. 

Výsledek hlasování: 
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T. Volek – 8 hlasů 

Z. Strnad – 4 hlasy 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil 

v 2. kole předsedu AS EF T. Volka. 

 

Zvolením předsedy AS EF skončila činnost volební komise. Jednání senátu dále řídí nově 

zvolený předseda senátu. Nicméně předsedkyně volební komise ještě informovala, že 

v průběhu voleb byl na ni vyvíjen tlak a že zde byla snaha o manipulaci voleb. Vyjádřila svůj 

návrh na zřízení etické komise. Následně se se senátory rozloučila a předala veškeré podklady 

týkající se voleb děkance EF a pověřila dalším řízením zasedání AS EF nově zvoleného 

předsedu. 

Předseda AS EF poděkoval celé volební komisi za průběh voleb do AS EF a senátorům za jeho 

zvolení předsedou AS EF. 

Ve 14,30 hodin odešly předsedkyně volební komise a děkanka EF. 

 

Bod 3 – Volba dvou místopředsedů AS EF – jeden z řad akademických pracovníků a jeden 

z řad studentů 

Předseda AS EF vyzval senátory k podávání návrhů na místopředsedy. Z řad akademických 

pracovníků byli navrženi M. Vlčková (s návrhem souhlasila) a J. Vrchota (s návrhem 

nesouhlasil). Z řad studentů byli navrženi T. Záruba (s návrhem souhlasil) a T. Buřič (s návrhem 

souhlasil). Poté předseda AS EF vysvětlil postup volby a vyzval skrutátory k provádění dohledu 

nad volbou. 

Výsledek hlasování: 

M. Vlčková – 9 hlasů 

T. Buřič – 6 hlasů 

T. Záruba – 5 hlasů 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil 

v 1. kole místopředsedkyni AS EF z řad akademických pracovníků M. Vlčkovou. 

Místopředseda z řad studentů nebyl zvolen, tak se přistoupilo ke 2. kolu volby. 

Výsledek hlasování: 

T. Buřič – 6 hlasů 

T. Záruba – 6 hlasů 
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Místopředseda z řad studentů nebyl zvolen ani v 2. kole volby. 

 

Ve 14,50 hodin bylo přerušeno zasedání AS EF a předseda AS EF odešel dotisknout hlasovací 

lístky pro volbu místopředsedy z řad studentů. Po jeho návratu se přistoupilo k další volbě. 

Navržení kandidáti byli: 

M. Hric (s návrhem souhlasil), T. Záruba (s návrhem souhlasil), A. Novák (s návrhem 

souhlasil),  T. Buřič (s návrhem souhlasil) a L. Černá (s návrhem souhlasila). 

Jelikož navrženým kandidátem byl i dosavadní skrutátor A. Novák, bylo nutné zvolit nového 

skrutátora. Navržená byla K. Vocetková (s návrhem souhlasila). 

Výsledek hlasování: pro – 11, proti – 0, zdržel se – 1 

 

Následně se přistoupilo k volbě s těmito výsledky: 

M. Hric – 2 hlasy  

T. Záruba – 3 hlasy  

A. Novák – 3 hlasy   

T. Buřič – 4 hlasy  

L. Černá – 0 hlasů 

Do 2. kola volby postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Jelikož na 2 místě 

skončili dva kandidáti se stejným počtem hlasů, vyzval předseda AS EF k hlasování, zda 

senátoři vyjadřují souhlas s tím, aby do 2. kola postoupili 3 kandidáti, tedy T. Záruba, A. Novák 

a T. Buřič.  

Výsledek hlasování: pro – 12, proti – 0, zdržel se – 0 

Všichni kandidáti vyjádřili souhlas účastnit se 2. kola volby. 

Následně se přistoupilo k volbě s těmito výsledky: 

T. Záruba – 4 hlasy  

A. Novák – 4 hlasy   

T. Buřič – 4 hlasy  

Ve 2. kole volby opět nebyl zvolen místopředseda z řad studentů. 

Následně předseda AS EF navrhl způsob volby losem. 

Výsledek hlasování: pro – 0, proti – 9, zdržel se – 3 

 

V 15,20 hodin bylo opět přerušeno zasedání AS EF a odešli senátorky K. Vocetková a L. Černá. 

Předseda AS EF odešel dotisknout hlasovací lístky pro volbu místopředsedy z řad studentů. Po 

jeho návratu se přistoupilo k další volbě. Navržení kandidáti byli T. Záruba (s návrhem 
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souhlasil) a T. Buřič (s návrhem nesouhlasil). Jelikož odešla skrutátorka K. Vocetková, bylo 

nutné přistoupit k volbě skrutátora. Navrženým skrutátorem byl opět A. Novák (s návrhem 

souhlasil). 

Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 1 

Následně se přistoupilo k volbě místopředsedy s těmito výsledky: 

T. Záruba – 9 hlasů 

1 hlas byl neplatný  

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zvolil 

místopředsedu AS EF z řad akademických pracovníků T. Zárubu. 

 

Následně předseda AS EF informoval o několika bodech: 

- Nutnost založit přístupová hesla k projednávaným materiálům, které budou k dispozici 

na serveru (tedy aby nebyly posílány přes e-mail), 

- Aktualizovat společnou e-mailovou adresu EF – akademický senát pro komunikaci 

mezi senátory, 

- Navrhl termín zasedání AS EF na čtvrtky od 13,00 hodin. O tomto bodu senátoři 

hlasovali. 

Výsledek hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 

- Pro projednání akreditačních materiálů a vyjádření se k nim navrhl hlasování per rollam 

(korespondenční hlasování). O tomto bodu senátoři hlasovali. 

- Výsledek hlasování: pro – 10, proti – 0, zdržel se – 0 

- Studenty upozornil na to, že veškeré materiály a další informace jsou utajené, tedy 

neveřejné. 

 

Následně M. Vlčková (předsedkyně AS EF pro volební období 2016 – 2019) informovala o 

proběhlém hlasování per rollam v průběhu dubna 2019. Předmětem hlasování bylo: 

1. Hlasování per rollam ohledně doplnění člena Vědecké rady Dr. Martina Dvořáka. 

Začátek hlasování 5. 4. 2019, konec hlasování 11. 4. 2019. 

Výsledek hlasování: pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách udělil souhlas ke jmenování Dr. Martina 

Dvořáka jako člena vědecké rady. 



6 
 

 

2. Hlasování per rollam ohledně dodatku k Opatření děkana týkajícího se pravidel 

přijímacího řízení 

Začátek hlasování 7. dubna 2019, konec hlasování 11. dubna 2019. 

Výsledek hlasování: pro – 12, proti – 0, zdržel se – 3 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

na základě § 27 Zákona o vysokých školách schválil předložené Opatření děkana 

týkajícího se pravidel přijímacího řízení. 

 

Poté předseda Akademického senátu EF T. Volek poděkoval členům AS EF a hostům za účast 

na zasedání a ukončil jednání. 

 

  

Zapsala:  M. Vlčková 

 

 

Ověřili:  T. Volek 

T. Záruba 
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