Zápis z ustanovujícího zasedání Volební komise pro volby do
Studentské komory Ekonomické fakulty
Typ meetingu:

Řádný

Účastníci:

Přítomni:

1.
Pořadí meetingu:
Bc. Denisa Rybářová, Bc. Michaela Koryčanská,
Bc. Monika Kostrhúnová, Bc. Lucie Kupsová

Nepřítomni:

Bc. Bára Urbanovská

Omluveni:

Bc. Bára Urbanovská

9. 3. 2017

Místo:

Datum:

Ekonomická fakulta,
kabinet SK A218b

Cíle:
 Stanovení předsedy, místopředsedy a tajemníka komise pro volby do Studentské
komory Ekonomické fakulty
 Dohodnutí organizačních záležitostí a náležitostí voleb
Program:
1. Úvodní slovo a doporučení
2. Zvolení předsedy, místopředsedy a tajemníka volební komise
3. Náležitosti voleb
4. Dohodnutí účasti členů volební komise v průběhu jednotlivých dnů voleb a časového
harmonogramu
5. Stanovení dalších termínů zasedání a ukončení zasedání

1. Úvodní slovo a doporučení
Nejprve byli představeni a seznámeni členové volební komise pro volby do Studentské
komory Akademického senátu Ekonomické fakulty. Následně proběhlo ujasnění základních
informací týkajících se průběhu voleb.

2. Zvolení předsedy, místopředsedy a tajemníka volební komise
Předsedou volební komise byla po podnětu k návrhu členy volební komise zvolena bakalářka
Denisa Rybářová.
Hlasování: 3-2-0 (pro, zdržel se, proti)
Místopředsedou volební komise byla zvolena bakalářka Michaela Koryčanská po navržení
předsedou volební komise bakalářkou Denisou Rybářovou.
Hlasování: 3-2-0 (pro, zdržel se, proti)
Tajemníkem volební komise byla po navržení předsedou volební komise bakalářkou
Denisou Rybářovou zvolena bakalářka Lucie Kupsová.
Hlasování: 3-2-0 (pro, zdržel se, proti)
Hlasování se zúčastnilo celkem 4 z 5 členů volební komise.

3. Náležitosti průběhu voleb
V průběhu voleb musí být ve volební místnosti vždy přítomny minimálně tři osoby, v případě
dočasně nižšího počtu přítomných členů by bylo nutné volební místnost uzavřít, do doby, než
by byla znova splněna tato podmínka. Volební komise se dohodla, že u voleb v detašovaných
pracovištích budou přítomni 3 členové volební komise a u voleb v Ostravě 4 členové volební
komise.
Volby do Studentské komory Ekonomické fakulty budou volební komisí vyhlášeny dne
13. 3. 2017 a následně propagovány pomocí různých informačních kanálů (nástěnky, LCD
obrazovky na ekonomické fakultě, Facebook apod.)

4. Dohodnutí účasti členů volební komise v průběhu jednotlivých
volebních dnů a časového harmonogramu
Po domluvě všech členů volební komise je časový harmonogram stanoven v níže uvedených
časových rozpětích, kterých se zúčastní všichni členové.
Časové rozpětí:



od 9:00 do 14:00 pro detašovaná pracoviště ve dnech 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017,
od 8:00 do 14:00 pro Ostravu ve dnech 20. 4. 2017 a 21. 4. 2017.

5. Stanovení termínu na předvolební setkání
Termín pro předvolební setkání kandidátů byl předběžně stanoven na 12. 4. 2017 v prostorách
Ekonomické fakulty. Termín bude konzultován s volební komisí pro volby do Akademického
senátu.

6. Stanovení termínu následujícího setkání volební komise ukončení
zasedání
Pro upřesnění nejasností ohledně organizace a tvorbu návrhů propagačních materiálů se
volební komise rozhodla uspořádat další setkání. Po dohodě byl termín stanoven na
17. 3. 2017. Přesný čas a místo konání bude ujasněno domluvou přes e-mail.
Následně se bakalářka Denisa Rybářová dotázala zúčastněných členů na případné další
nejasnosti a připomínky. Nikdo neměl žádný dotaz či připomínku, proto bylo jednání
ukončeno.

Přílohy:
 Harmonogram voleb do Studentské komory Ekonomické fakulty
Datum příštího zasedání:

17. 3. 2017

Předseda meetingu:

Rybářová

Zapsáno dne:

9. 3. 2017

Zápis vytvořil:

Kupsová

Verze:

1.1

Zápis schválil:

Baňařová

Přílohy

Harmonogram voleb do Studentské komory
Harmonogram voleb do Studentské komory Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava.

21. 2. 2017
do 21. 2. 2017
21. 2. 2017
do 10. 3. 2017
13. 3. 2017
do 3. 4. 2017
12. 4. 2017
do 13. 4. 2017
18. - 19. 4. 2017
20. - 21. 4. 2017
18. 4. 2017
19. 4. 2017
21. 4. 2017

schválení harmonogramu voleb
návrhy členů volebních komisí předsedovi AS
ustanovení volebních komisí
první zasedání volebních komisí, volba jejich orgánů
vyhlášení voleb
podávání kandidatur (katedry i samostatní kandidáti)
předvolební shromáždění (prezentace kandidátů)
předvolební kampaň
volby: Ostrava, do komory akademických pracovníků
volby: Ostrava, do studentské komory
volby: Valašské Meziříčí do studentské komory
volby: Šumperk do studentské komory
vyhlášení výsledků voleb

