
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem volební komise pro volby do akademické komory Akade-
mického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO (dále volební komise) seznámil s plánova-
ným průběhem voleb do akademické komory AS a touto cestou Vás požádal o potřebnou
součinnost.

Volební komise postupuje při své činnosti a přípravě voleb na funkční období Akade-
mického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO v letech 2017 až 2020 (dále volby) podle
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dále pak
podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO
(dále Volební a jednací řád) účinného od 18. 2. 2014. Podrobné informace o uvedených
předpisech, usneseních a zápisech z jednání volební komise, stejně jako o harmonogramu
voleb, volebních kandidátkách, zveřejnění výsledků voleb, resp. dalších skutečnostech,
naleznete na webových stránkách fakulty v odkazu VOLBY 2017:

http://www.ekf.vsb.cz/as/cs/volby-2017/

V tuto chvíli bych Vás chtěl požádat o součinnost v oblasti návrhů kandidátů.

Podle čl. 1, odst. 6, Volebního a jednacího řádu navrhují kandidáty katedry nebo mo-
hou být navrženi členové akademické obce1 EKF VŠB-TUO, kteří získají podpisy mini-
málně 20 členů příslušné části akademické obce. V případě zájmu o tento způsob no-
minace pro volby, zašlete prosím v písemné podobě do rukou předsedy volební komise
návrhy vaší kandidatury do akademické komory Akademického senátu Ekonomické fa-
kulty VŠB-TUO, a to na příslušném formuláři v příloze tohoto dopisu. Nezbytnou náleži-
tostí je podpis kandidáta osvědčující souhlas s kandidaturou a příslušný počet podpisů členů
pedagogické části akademické obce1. Následným odesláním elektronické verze formuláře
s iniciálami kandiáta tlačítkem Odešli usnadníte práci volební komise.

Termín pro podání přihlášek kandidátů je stanoven usnesením Akademického senátu
Ekonomické fakulty VŠB-TUO ze dne 21. 2. 2017 a usnesením volební komise ze dne 13. 3.
2017 nejpozději do pondělí 3. 4. 2017, 8:00 hodin.

Z důvodu zajištění regulérnosti navrhování kandidátů a záznamu posledních změn,
bude předseda volební komise přítomen v pondělí 3. 4. 2017 do 10:00 hodin v místnosti
A 317, kde také, v případě zájmu, potvrdí předkladatelům převzetí předložených kandi-
dátek.

Předložené kandidátky budou bez zbytečného odkladu zveřejněny na výše uvede-
ných webových stránkách.

Děkuji za spolupráci
S pozdravem

RNDr. Marek Pomp, Ph.D.
předseda volební komise

V Ostravě dne 13. 3. 2017

1Podle § 25/3, zákona č. 111/1998 Sb., tvoří akademickou obec fakulty akademičtí pracovníci a studenti.
Podle § 70/2 jsou akademickými pracovníky profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí,
výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří se podílejí na pedagogické činnosti (nerozhoduje výše úvazku).

http://www.ekf.vsb.cz/as/cs/volby-2017/
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