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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU 4/2014 
 
 

Přítomni (bez titulů):   Petr Řehoř, Rudolf Hrubý, Tomáš Volek, Daniel Kopta, 
     Jiří Alina, Miroslava Vlčková, Marek Šulista, Martina 
     Novotná, Jiří Kli čka, Nicole Márová, Kamil Pícha, 
     Dagmar Bednářová, Martin Haruda, Michaela Jandová 
     David Havelec 
 

senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 
 

Hosté (bez titulů):   žádní 
 
 
Předseda senátu P. Řehoř přivítal členy AS EF na zasedání AS. V úvodu předseda AS EF 
navrhl zapisovatele, ověřovatele zápisu z jednání a skrutátory. 
 
Hlasování o zapisovateli a ověřovatelích zápisu 
Navržený zapisovatel – P. Řehoř 
Navržení ověřovatelé zápisu – T. Volek, M. Haruda 
Hlasování o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu: 
pro – 15, proti – 0, zdržel se – 0 – návrh přijat  
 
Navržení skrutátoři – R. Hrubý, N. Márová 
Hlasování o navržených skrutátorech: 
pro – 14, proti – 0, zdržel se – 1 – návrh přijat  
 
Předseda senátu představil nového člena AS EF – Davida Havelce – studenta bakalářského 
oboru ŘEP. Roman Švadlena ukončil studium na EF, proto bylo jeho senátorské místo 
nahrazeno náhradníkem. 
 
Poté předseda AS EF seznámil přítomné s jediným bodem programu: Volba kandidáta na 
funkci děkana / děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

 
Předseda senátu informoval členy s dosavadním průběhem voleb, které byly vyhlášeny od 
1.12.2014. Do 9.12.2014 (do 14 h.) měli všichni členové Akademické obce EF možnost 
podávat návrhy kandidátů na funkci děkana EF písemně a to osobně či doporučenou cestou 
k rukám předsedy AS EF. Nominováni byli: 

• Ing. Monika Březinová, Ph.D. – 1 nominační hlas, 
• doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. – 5 nominačních hlasů, 
• doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. – 15 nominačních hlasů, 
• doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová – 1 nominační hlas. 



Dne 12.12.2014 s kandidaturou písemně souhlasili: Ing. Monika Březinová, Ph.D. a doc. Ing. 
Ladislav Rolínek, Ph.D. Oba kandidáti představili své programy na veřejném zasedání 
Akademické obce dne 16.12.2014 a v rámci diskuze odpovídali i na položené otázky. Ke 
kandidátům nikdo nepředložil v dané lhůtě (tj. 17.12.2014) žádné připomínky.  
 
Předseda senátu dále vysvětlil pravidla a způsob volby dle Volebního a Jednacího řádu AS EF 
JU v Č. Budějovicích: volba kandidáta na funkci děkana probíhá tajným hlasováním. Volba 
může mít nanejvýše tři kola. Návrh kandidáta na funkci děkana je přijat, jestliže se pro něj 
vyslovila v tajném hlasování nadpoloviční většina všech členů senátu – tj. 8 hlasů. 
 
K jednotlivým kandidátům (Ing. Březinová, doc. Rolínek) se senátoři AS EF vyjádřili tajným 
hlasováním. Součet provedli zvolení skrutátoři s následujícími výsledky: 
 
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. – 8 hlasů, 
Ing. Monika Březinová, Ph.D. – 4 hlasy, 
3 členové senátu odevzdali prázdný hlasovací lístek. 
 
Usnesení 
Akademický senát EF JU zvolil dne 18. prosince 2014 v souladu s ustanovením §27, odst. 1, 
písm. g, zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a článku 21 Volebního a jednacího řádu 
Akademického senátu EF JU v tajné volbě pana doc. Ing. Ladislava Rolínka, Ph.D. za 
kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

 
Předseda Akademického senátu P. Řehoř poté poděkoval členům AS EF a následně ukončil 
jednání. 
 
 
Zapsal: P. Řehoř  
Ověřili: T. Volek, M. Haruda   


