Organizační opatření k volbě kandidáta na děkana pro volební období
2019 – 2023 Akademickým senátem EKF VŠB-TU Ostrava ze dne 15. 10. 2019
Podání návrhu:
1. Podání návrhu na kandidáta je nutno provést osobně do rukou předsedy volební komise RNDr. Ivana
Šotkovského, Ph.D. nejpozději do 26. 11. 2019 do 12.00 hodin. Dne 26. 11. 2019 bude předseda volební komise
k dispozici nepřetržitě od 9.00 do 12.00 hodin ve své kanceláři E505. Prostřednictvím e-mailu
(ivan.sotkovsky@vsb.cz) je možné si domluvit s předsedou volební komise individuální termín pro podání
návrhu.
2. Oba formuláře pro podávání Návrhů kandidátů na děkana (předkládaný katedrou a podaný členy akademické
obce) jsou závazné a kandidátka musí být podána jejich prostřednictvím. Volební formuláře jsou dostupné
na webových stránkách EKF VŠB-TUO (https://www.ekf.vsb.cz/as/cs/volby/2019-volby-dekana/).

Zásady volby:
1. Pravidla volby vymezuje Jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické
univerzity Ostrava (účinnost dokumentu od 2. 4. 2018) a Usnesení k bodu 2 z jednání AS EKF ze dne 1. 10. 2019.
2. Volby se uskuteční na zasedání AS EKF dne 17. 12. 2019 v 13:00 hodin v místnosti A317 (zasedání AS EKF svolá
s dostatečným předstihem jeho předseda).
3. Volbu řídí předseda volební komise.
4. Členové volební komise vydají členům akademického senátu hlasovací lístky se jmény kandidátů proti podpisu.
Hlasovací lístky budou opatřeny podpisem předsedy volební komise a minimálně dalších 2 členů volební komise.
5. Předseda volební komise vyhlašuje začátek a konec hlasování. K přijetí návrhu na jmenování děkana je vždy
nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů AS EKF (tj. minimálně 8 hlasů).
6. Hlasování je tajné. Hlasující provádí úpravu volebního lístku odděleně od ostatních přítomných.
7. Hlasovací lístky obsahují příjmení a jména kandidátů v abecedním pořadí. Volič na hlasovacím lístku označí
křížkem nejvýše jednoho kandidáta. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný.
8. Po ukončení hlasování provedou členové volební komise sčítání hlasů. Sčítání hlasů se účastní pouze členové
volební komise.
9. Členové volební komise rozdělí hlasovací lístky na platné a neplatné. Z platných hlasovacích lístků zjistí počet
hlasů pro jednotlivé kandidáty.
10. Členové volební komise sestavují a podepisují protokol o hlasování. V protokolu je uvedeno:
a. počet vydaných hlasovacích lístků,
b. počet odevzdaných hlasovacích lístků,
c. počet neplatných hlasů,
d. počet platných hlasů,

e. počet hlasů pro jednotlivé kandidáty,
f. jméno kandidáta pro návrh na jmenování děkana, případně jména kandidátů pro další kolo voleb.
11. Výsledky voleb schválí Akademický senát EKF neprodleně formou usnesení o návrhu na jmenování děkana.
12. Nezíská-li žádný kandidát počet hlasů potřebný k přijetí návrhu v prvním kole, koná se druhé kolo hlasování.
Do druhého kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více
kandidátů). Nezíská-li žádný kandidát počet hlasů potřebný k přijetí návrhu ani ve druhém kole, koná se kolo
třetí.
13. Do třetího kola postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů (v případě rovnosti počtu hlasů i více
kandidátů). Hlasování o přijetí návrhu na jmenování děkana v případě jednoho kandidáta může být rovněž až
tříkolové. Nepodaří-li se senátu ani ve třetím kole přijmout návrh na jmenování děkana, budou vyhlášeny nové
volby kandidáta na funkci děkana.
14. Druhé kolo voleb, pokud není návrh na jmenování děkana přijat v prvním kole, se uskuteční do 2 hodin
po ukončení prvního kola. Třetí kolo voleb, pokud není návrh na jmenování děkana přijat ve druhém kole, se
uskuteční do 2 hodin po ukončení druhého kola. Druhé a třetí kolo voleb se řídí stejnými zásadami jako kolo
první.

V Ostravě dne 15. 10. 2019
RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
předseda volební komise

