
 Akademický senát EkF 

 

Zápis č. 3 

z jednání Volební komise pro volbu kandidáta na děkana 

Ekonomické fakulty VŠB-TUO, konaného dne 9. února 2016 

 

Přítomni:  doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D., Ing. Jitka Baňařová, Ph.D., Ing. Petr Rozehnal, Ph.D., Ing. Barbora Ptáčková, 
Ing. Agata Drobiszová 

Program:  

1. Schválení programu jednání 
2. Oficiální otevření zaslaných životopisů a programů kandidátů 
3. Organizace průběhu veřejných shromáždění akademické obce, 

kde se představí jednotliví kandidáti 
4. Organizace procesu volby kandidáta na děkana 
5. Různé 

 
Ad 1/ Předsedkyně volební komise seznámila členy s programem jednání.  
Přítomní členové komise s programem souhlasili. 
Zápis ověří: Ing. B. Ptáčková, Ing. P. Rozehnal, Ph.D. 

 
Ad 2/ Předsedkyně volební komise oficiálně otevřela před členy VK obálky, ve kterých byly zaslány životopisy  

a programy jednotlivých kandidátů na děkana. 
Po otevření bylo zjištěno, že zaslaný materiál od prof. Kotlána byl v rozsahu 4 stránek a 1 souboru. Bylo dohodnuto  
a odhlasováno, že bude odstraněn úvodní list a rozdělen materiál na 2 soubory, aniž by poškodil obsah programu  
a životopisu. 
 
Hlasování o bodu 2: 

Výsledek hlasování: 
Počet přítomných:  5 
Pro návrh:   5 
Proti návrhu:   0 
Zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 

 
Ad 3/  Organizace průběhu veřejných shromáždění  
Shromáždění proběhnou na místnosti C343 – viz. již zveřejněné oznámení: 

 9.00 - 11.15 shromáždění zaměstnanecké komory akademické obce EkF  

 11.45 - 14.00 shromáždění studentské komory akademické obce EkF 
Členové akademické i studentské obce se mohou zúčastnit kterékoliv prezentace bez ohledu na příslušnost k určité části 
obce.  
Předsedkyně volební komise požádala děkanku fakulty prof. Dluhošovou o vyhlášení děkanského volna po dobu konání 
shromáždění a informovala o konání předvolebního shromáždění na kolegiu děkanky ostatní vedoucí kateder (8.2.2016).
           Zodpovídala: doc. Šalounová 
 
Místopředsedkyně volební komise Dr. Baňařová dohodne s Dr. Martiníkem a Ing. Havlenovou technickou podporu 
pracovníkem LIT a přenášení shromáždění prostřednictvím systému MERLINGO online, včetně uložení záznamu na webu 
AS (do neděle 21.2.2016, 24:00). Dále zajistí od 15.2.2016 vysílání informace o konání shromáždění a vysílání na Merlingu 
na obrazovce LCD ve vestibulech budov A a E. 
T: 15. 2. 2016           Zodpovídá: Dr. Baňařová 



 Akademický senát EkF 

 
 
Shromáždění budou moderována takto: 
Obec akademických pracovníků:  doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D., 
Obec studentů:    Ing. Agata Drobiszová 
 
Pořadí prezentace kandidátů pro obec akademických pracovníků i studentů bude vždy stanoveno po zahájení 
shromáždění losem. 
 
Průběh shromáždění: 
Každý z kandidátů bude prezentovat své programy po dobu max. 10 min. v pořadí, které bude losováno na začátku 
shromáždění. Následně po všech prezentacích bude věnován prostor otázkám z veřejného pléna. Každý dotazující musí 
na začátku stanovit, komu je dotaz pokládán a položit otázku (vždy postupně po 1 otázce). V případě otázky pro všechny 
kandidáty bude střídáno pořadí odpovědí. 
 
Ve volební komisi byla diskutována možnost podávat dotazy anonymně předem, ať již elektronicky pomocí zvolené 
aplikace, emailem či písemnou podobou. Po zvážení všech možných komplikací, které by mohly vyvstat, byla tato možnost 
zamítnuta. 
 
Hlasování o bodu 3: 

Výsledek hlasování: 
Počet přítomných:  5 
Pro návrh:   5 
Proti návrhu:   0 
Zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 

 
 
Ad 4/ Organizace průběhu volby 
Průběh voleb se řídí materiálem „Organizační opatření: Způsob volby kandidáta na děkana pro volební období 2016 – 2020 
Akademickým senátem EkF VŠB-TUO ze dne 8. 12. 2015“, schváleným volební komisí. 
 
Místnost voleb byla komisí určena na A317. Volební lístky budou vydávány jednotlivě členům akademického senátu EkF 
dle abecedního pořadí proti podpisu. Úprava volebního lístku proběhne tajně v místnosti A319 (kuchyňka zasedací 
místnosti). Upravený lístek vloží hlasující do urny. Sčítání lístků v oddělené místnosti A319 se zúčastní všichni členové 
volební komise. Hlasovací lístky budou nedílnou součástí protokolu o průběhu voleb. 
 
Studentská komora je pověřena zajištěním urny. 
T: 19. 2. 2016            Zodpovídá: Ing. Ptáčková 
 
Místnost zajistí a připraví hlasovací lístky, seznam, podpisovou listinu a formulář protokolu místopředsedkyně VK. 
T: 19. 2. 2016            Zodpovídá: Baňařová 
 
Hlasování o bodu 4: 

Výsledek hlasování: 
Počet přítomných:  5 
Pro návrh:   5 
Proti návrhu:   0 
Zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 

 
 
 



 Akademický senát EkF 

 
Ad 5/ Různé 
Další setkání volební komise proběhne v den voleb, tzn. 23. února 2016, ve 12 hod., na A317. 

 

Zodpovídá: doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.  

Zapsala:  Ing. J. Baňařová, Ph.D.    

 

Zápis ověřili:  Ing. B. Ptáčková     

Ing. P. Rozehnal, Ph.D. 


