
Vyhlášení voleb a návrh postupu pro zajištění volby 

kandidáta na děkana 

 

Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava vyhlašuje volby 
kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na den 23. 2. 2016. 

 

Harmonogram voleb kandidáta na děkana 

 

Vyhlášení voleb a schválení volební komise 3. 11. 2015 

První jednání volební komise 3. 11. 2015 

Podávání návrhu na kandidáty - katedry do 29. 1. 2016 do 12 hod. 

Podávání návrhu na kandidáty – akademická obec do 29. 1. 2016 do 12 hod. 

Ověření kandidátek do 3. 2. 2016 

Předložení volebního programu a životopisu 
kandidátů 

do 8. 2. 2016 

Zveřejnění volebních programů a životopisů 
kandidátů 

10. 2. 2016 

Shromáždění akademické obce - pedagogové 17. 2. 2016 

Shromáždění akademické obce - studenti 17. 2. 2016 

Volby kandidáta na děkana 23. 2. 2016 

 

Usnesení: 

Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na svém zasedání dne 3. 11. 
2015 schvaluje v souladu s Volebním a jednacím řádem AS EkF VŠB-TUO následující 
postup pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: 

1. V souladu s § 27, odst. 1, pís. g a § 28, odst. 2 zákona o vysokých školách vyhlašuje 
akademický senát den volby kandidáta na děkana EkF VŠB-TUO pro období 
2016-2020 na 23. 2. 2016 a tuto informaci zveřejní na internetových stránkách 
fakulty a nástěnce AS EkF VŠB-TU Ostrava. 
 

2. Návrhy uchazeče na kandidáta na děkana (dále jen uchazeč) odevzdají katedry do 
rukou předsedy volební komise akademického senátu do 29. 1. 2016, 12 hod. 
 

3. Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava doporučuje, aby hlasování  
o návrzích kandidátů na děkana bylo tajné a byla přítomna minimálně polovina členů 
katedry oprávněných hlasovat. Hlasovat na katedře může každý člen akademické obce 
a dané katedry, včetně studentů prezenční formy doktorského studia (interních 
doktorandů). 
 

4. Nejvýše jednoho navrženého uchazeče, který vyplyne z hlasování, za svou katedru 
spolu s jeho písemným souhlasem sdělí vedoucí katedry písemně předsedkyni volební 
komise nejpozději do 29. 1. 2015 do 12 hodin.  
 

5. Podat návrh na uchazeče může předsedkyni volební komise také skupina nejméně 
padesáti členů akademické obce EkF, a to písemně s uvedením celého jména, 
vlastnoručním podpisem každého z navrhovatelů a s udáním jeho pracoviště nebo 
čísla studijní skupiny, nejpozději do 29. 1. 2015 do 12 hodin. Součástí návrhu musí být 
i písemný souhlas kandidáta. 



 

6. Uchazeči odevzdají předsedovi volební komise AS EkF VŠB-TUO svůj životopis a 
svůj volební program v rozsahu nejvýše 3 stran (1 strana životopis, 2 strany 
volební program) do 8. 2. 2016 v písemné a elektronické podobě ke zveřejnění na 
internetových stránkách fakulty a na nástěnce akademického senátu nejpozději od 
10. 2. 2016. 
 

7. Veřejná shromáždění akademické obce, kde se představí jednotliví kandidáti, se 
budou konat pro studentskou akademickou obec i pro zaměstnaneckou akademickou 
obec dne 17. 2. 2016 v době, kterou oznámí předseda volební komise nejméně 14 
dní předem. 
 

8. Volební komise AS EkF VŠB-TUO bude pracovat ve složení: 
 

 Doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. – předsedkyně volební komise 

 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. – místopředsedkyně pro obec akademických pracovníků 

 Ing. Agata Drobiszová – místopředsedkyně pro studentskou část akademické obce 

 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D 

 Ing. Barbora Ptáčková 

 

9. První jednání volební komise proběhne v termínu 3. 11. 2015. (Volební komise 
zveřejní do 11. 12. 2015 Organizační opatření k průběhu voleb). 
 

10. V případě, že volby neproběhnou úspěšně, vyhlásí senát nové volby nejpozději do 
jednoho týdne. 

 


