
    

 

„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 17. 12. 
2019. 

Harmonogram voleb kandidáta na děkana 

Vyhlášení voleb a schválení volební komise 1. 10. 2019 

První jednání volební komise 1. 10. 2019 

Podání návrhu na kandidáty – katedry do 26. 11. 2019 do 12 hod. 

Podání návrhu na kandidáty – akademická obec do 26. 11. 2019 do 12 hod. 

Ověření kandidátek do 29. 11. 2019 

Odevzdání volebního programu a životopisu navrženého 

kandidáta 
do 3. 12. 2019 

Zveřejnění volebních programů a životopisů navržených 

kandidátů 
do 5. 12. 2019 

Představení navržených kandidátů na děkana akademické 

obci fakulty na veřejném shromáždění – pro zaměstnance 
10. 12. 2019 

Představení navržených kandidátů na děkana akademické 

obci fakulty na veřejném shromáždění – pro studenty 
10. 12. 2019 

Volby kandidáta na děkana 17. 12. 2019 

 

Usnesení 

Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava na svém zasedání dne 1. 10. 2019 
schvaluje v souladu s Jednacím řádem AS EKF VŠB-TU Ostrava článek 2 odst. 1 až 14 následující 
postup pro zajištění volby kandidáta na děkana Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: 

 V souladu s §27 odst. 1 písm. g a §28 odst. 2 zákona o vysokých školách vyhlašuje akademický 
senát den volby kandidáta na děkana EKF VŠB-TU Ostrava pro období 2019 – 2023 na 17. 12. 
2019. Informaci o dni voleb zveřejní na internetových stránkách fakulty a nástěnce AS EKF 
VŠB-TU Ostrava. 

 Návrhy uchazeče na kandidáta na děkana (dále jen uchazeč) odevzdají katedry do rukou 
předsedy volební komise akademického senátu do 26. 11. 2019 do 12:00 hod. 



    

 

 Akademický senát Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava bere na vědomí, že nejvýše jeden 
návrh kandidáta na děkana předkládaný katedrou je výsledkem svobodné a většinové vůle 
akademických členů katedry, včetně studentů prezenční formy doktorského studia (interních 
doktorandů). Správnost a oprávněnost návrhu kandidáta na děkana předkládaného 
katedrou stvrzuje svým podpisem vedoucí katedry. Nezbytnou součástí návrhu je souhlas 
kandidáta na děkana se svou kandidaturou ztvrzený také popisem kandidáta. Tento návrh je 
nutno odevzdat osobně do rukou předsedy volební komise nejpozději do 26. 11. 2019 do 12:00 
hod. 

 Podat návrh kandidáta na děkana může také skupina nejméně čtyřiceti členů akademické 
obce EKF a to písemně formou volebního archu kandidáta na děkana. Zde je uvedeno celé 
jméno, vlastnoruční podpis každého z navrhovatelů s uvedením jeho pracoviště nebo čísla 
studijní skupiny. Tento návrh je nutno odevzdat osobně do rukou předsedy volební komise 
nejpozději do 26. 11. 2019 do 12:00 hod. 

 Jednotliví kandidáti na děkana odevzdají předsedovi volební komise AS EKF VŠB-TU Ostrava 
svůj životopis a svůj volební program v celkovém rozsahu nejvýše dvou stran strojopisu 
do 3. 12. 2019 v písemné a elektronické podobě. K jejich zveřejnění dojde na internetových 
stránkách fakulty a na nástěnce akademického senátu nejpozději od 5. 12. 2019. 

 Veřejné shromáždění akademické obce, kde se představí jednotliví kandidáti na děkana, se 
bude konat dne 10. 12. 2019. Přesnou dobu a místo konání oznámí předseda volební komise 
nejméně 14 dní předem. 

 Volební komise AS EKF VŠB-TU Ostrava bude pracovat ve složení: 

• předseda volební komise 

• místopředseda zastupující akademickou komoru AS EKF 

• místopředseda zastupující studentskou komoru AS EKF 

• zapisovatel volební komise 

• člen volební komise 

 První jednání volební komise proběhne v termínu 1. 10. 2019. Volební komise zveřejní do 12. 
11. 2019 Organizační opatření k průběhu voleb. 

 Nezíská-li žádný z kandidátů ve třetím kole nadpoloviční většinu hlasů z celkového počtu členů 
senátu, nastupuje dohodovací řízení. Dohodovací řízení může probíhat mezi kandidáty a mezi 
členy senátu. Po dohodovacím řízení následuje opakovaná volba třetího kola. Pokud ani 
opakovaná volba nerozhodne, vyhlásí AS EKF nové volby kandidáta na děkana, které 
proběhnou ve zkráceném režimu, nejpozději do jednoho měsíce. 

 


