Zápis č. 4
z jednání Volební komise pro volbu kandidáta na děkana Ekonomické fakulty
VŠB-TUO, konaného dne 26. listopadu 2019
Přítomni: RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D., Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D., Ing. Petr Rozehnal, Ph.D., Ing. Petr Lůžek
Omluveni: Ing. Adéla Špačková

Program:
1. Kontrola a ověření podaných návrhů kandidátů na děkana.
2. Obecné projednání pravidel pro odevzdání volebního programu a životopisu navrženého kandidáta,
včetně způsobu zveřejnění volebních programů a životopisů navržených kandidátů.
3. Projednání časového harmonogramu a průběhu představení navržených kandidátů na děkana
akademické obci fakulty na veřejném shromáždění pro členy akademické obce (včetně možnosti
děkanského volna).
4. Projednání technického pozadí průběhu voleb kandidáta na děkana dne 17. 12. 2019.
5. Různé.

Ad 1/ Přítomní členové volební komise pro volbu kandidáta na děkana EKF VŠB-TU Ostrava provedli kontrolu a
ověření podaných návrhů kandidátů na děkana. Celkem bylo doručeno předsedovi a místopředsedkyni volební
komise dvanáct návrhů, z toho jedenáct návrhů kandidáta na děkana předkládaných katedrou a jeden návrh
kandidáta na děkana podaný členy akademické obce. Celkový výsledek návrhů je následující:
•

doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. (1 návrh)

•

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. (3 návrhy)

•

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. (7 návrhů)

•

prof. Ing. Zdeněk Zmeškal (1 návrh)

Vzhledem k tomu, že návrh kandidáta na děkana podaný členy akademické obce obsahoval jména a podpisy
studentů EKF VŠB-TU Ostrava, požádala volební komise prostřednictvím jejího předsedy o ověření, zda jsou tito
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studenti aktuálně ve stavu, vedoucí studijního oddělení Ing. Ingrid Petrovou, Ph.D. Potom volební komise označila
všechny návrhy za legitimně podané.

Ad 2/ Při projednávání pravidel pro odevzdání volebního programu a životopisu navrženého kandidáta vycházela
volební komise ze schváleného dokumentu „Vyhlášení voleb a návrh postupu pro zajištění volby kandidáta na
děkana“ s následujícím usnesením (schváleno jednáním AS EKF dne 1. 10. 2019, zápis č. 7/2019). Platí tak, že:
•

Jednotliví kandidáti na děkana odevzdají předsedovi nebo místopředsedkyni 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.

Ad 3 / Veřejné shromáždění akademické obce se uskuteční dle již dříve schváleného harmonogramu voleb dne 10.
12. 2019. Volební komise při projednávání průběhu veřejného shromáždění akademické obce upřesnila následující:
•

Představení čtyř kandidátů na funkci děkana se uskuteční v učebně C 343.

•

Každý z kandidátů bude mít na své vystoupení 15 minut.

•

Veřejná diskuze bude probíhat až po vystoupení všech čtyř kandidátů. Dotaz bude možné položit přímo na
shromáždění nebo bude umožněno položení dotazu prostřednictvím univerzitní elektronické pošty
směřované k předsedovi volební komise na jeho školní e-mail (ivan.sotkovsky@vsb.cz).

•

Bude k dispozici audiovizuální záznam z veřejného shromáždění akademické obce pořízený pracovníky
Laboratoře informačních technologií EKF VŠB-TU Ostrava (LIT). Volební komise požádala o jeho
zabezpečení vedoucího pracoviště LIT doc. RNDr. I. Martiníka, Ph.D. Záznam bude zveřejněn na webových
stránkách bezprostředně po skončení shromáždění akademické obce.

•

Veřejné shromáždění pro všechny členy akademické obce proběhne ve dvou časech:
- od 9:00 do 11:00 se zaměřením části obsahu vystoupení pro cílovou skupinu zaměstnanců,
- od 12:00 do 14:00 se zaměřením části obsahu vystoupení pro cílovou skupinu studentů.

•

Volební komise navrhuje pro dobu od 9:00 do 14:00 hodin dne 10. 12. 2019 vyhlásit děkanské volno pro
všechny členy akademické obce EKF z důvodu představení navržených kandidátů na děkana akademické
obci fakulty na veřejném shromáždění. Z tohoto důvodu předseda komise požádal o vyhlášení děkanského
volna doc. Ing. L. Kauerovou, CSc.
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Ad 4 / K samotnému průběhu voleb kandidáta na děkana dne 17. 12. 2019 byla již dříve volební komisi pro volbu
děkana EKF VŠB-TU Ostrava vydána základní instrukce jako část „Zásady volby Organizačního opatření k volbě
kandidáta na děkana pro volební období 2019 – 2023 Akademickým senátem EKF VŠB-TU Ostrava ze dne 15. 10.
2019“ (zápis č. 2 z jednání Volební komise pro volbu kandidáta na děkana EKF VŠB-TU Ostrava dne 15. 10. 2019).
Další upřesnění průběhu voleb je součástí posledního bodu schváleného Usnesení v rámci „Vyhlášení voleb a návrh
postupu pro zajištění volby kandidáta na děkana“. Volební komise neshledala potřebu dalšího doplnění způsobu
volby.

Ad 5/ Různé.
Volební komise rozhodla, vedle základní informace poslané předsedou volební komise o zápisu č. 4 volební komise
z dnešního dne všem členům akademické obce, také o zaslání elektronické pozvánky na veřejné shromáždění
akademické obce k volbě děkana nejpozději čtyři dny před termínem konání veřejného shromáždění akademické
obce k volbě děkana.

Zodpovídá:

RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D., v.r.

Zapsal:

Ing. Petr Rozehnal, Ph.D., v.r.

Zápis ověřili:

Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D., v.r.
Ing. Petr Lůžek, v.r.

V Ostravě dne 26. 11. 2019
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