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Zápis ze zasedání Akademického senátu EF JU  

 

Přítomni:                                     14 členů (viz prezenční listina) 

 

 

Senát byl po celou dobu jednání usnášeníschopný 

 

Omluveni:    Petr Štumpf 

 

Hosté (bez titulů): Zuzana Frantíková, Jabub Samek 

     

 

 

Body jednání: 

Předsedkyně volební komise ZuzanaFrantíková zahájila zasedání, přivítala členy AS EF a 

pogratulovala jim ke zvolení, předala jim osvědčení a seznámila přítomné s navrhovaným 

programem jednání. 

 

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 – 0 

 

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

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – D. Škodová Parmová: 

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém ověřovateli zápisu – R. Klein: 

pro – 14, proti – 0, zdržel se – 0 

 

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

Hlasování o navrženém skrutátorovi – T. Volek: 

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1 

Hlasování o navrženém skrutátorovi – P. Hojdánek: 

pro – 13, proti – 0, zdržel se – 1 

 

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

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

Jednotliví kandidáti krátce prezentovali, jakým způsobem si představují své předsednictví. 

Dále odpověděli na dotaz p. Kleina, jak vnímají roli studentů v senátu. 

 

Výsledky 1. kola volby předsedy AS (hlasovalo 14 členů): 

R. Hrubý – 7 hlasů, M. Vlčková – 7 hlasů. 

Pro zvolení bylo zapotřebí 8 hlasů. 

 



Ve 2. kole voleb se hlasovalo z postupujících kandidátů – R. Hrubý, M. Vlčková. 

Výsledky 2. kola volby předsedy AS (hlasovalo 14 členů): 

R. Hrubý – 7 hlasů, M. Vlčková – 7 hlasů. 

 

Vzhledem ke stejnému počtu hlasů kandidátů byly Z. Frantíkovou dále navrženy 2 postupy: 

1. postup – losování, 

2. postup – odročení senátu. 

 

Hlasování o 1. postupu: 

pro – 5, proti – 8, zdržel se – 1 

 

Losování mezi kandidáty tedy nebylo schváleno. 

 

Hlasování o 2. postupu: 

Pro – 10, proti – 1, zdržel se – 3 

 

Bylo schváleno odročení senátu. Z. Frantíková se tedy dohodla se senátory na novém termínu 

zasedání AS EF a to dne 10.5.2016 od 15 hodin. Poté poděkovala přítomným hostům a 

členům AS EF a ukončilajednání. 

 

Zapsal: P. Řehoř 

Ověřili: D. Škodová Parmová, R. Klein 


