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Zápis z 2. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP    
č. 02/2009, 

ze dne 26. 02. 2009 
  
Přítomno: 9 senátorek, dle prezenční listiny 
Omluveni: 0 
________________________________________________________________________________ 
 
Jednání Akademického senátu FZV UP zahájila předsedkyně Mgr. Věra Vránová, Ph.D. V úvodu 
přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání. 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení, přivítání hostů – předsedkyně AS FZV UP 
 
2. Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky FZV UP – dle schváleného harmonogramu ze 

dne 18. 12. 2008, volbu vede předsedkyně zvláštní volební komise PhDr. Renata Halmo 
 

3. Vyhlášení výsledků voleb – přijetí usnesení, navržení zvoleného kandidáta na jmenování 
děkanem/děkankou rektorovi UP – předsedkyně AS FZV UP 

 
4. Závěr jednání  

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
AD.1. – předsedkyně AS FZV UP 
Vzhledem k vypršení dočasného výkonu pravomocí současného děkana FZV UP, vyhlásil 
Akademický senát dne 18. 12. 2008 volby nového děkana a schválil harmonogram voleb. Návrhy 
na kandidáty mohl podávat  každý člen akademické obce  do 28. 01. 2009. V tomto termínu byly 
doručeny dva návrhy: 1. doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D., 2. doc. MUDr. Jaroslava Vomáčku, 
Ph.D., MBA. Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali. Návrhy jsou k nahlédnutí u přítomné 
předsedkyně zvláštní volební komise PhDr. Renaty Halmo. Programové prohlášení kandidátů bylo 
zveřejněno na úředních deskách a webu AS FZV UP a veřejné představení kandidátů se uskutečnilo 
dne 19. 02. 2009, kde měli kromě členů AS FZV UP možnost klást kandidátům otázky všichni 
členové akademické obce. 

 

AD.2. Volba kandidáta na funkci děkana/děkanky FZV UP 
Předsedkyně AS FZV UP Mgr. Věra Vránová, Ph.D. předala slovo předsedkyni zvláštní volební 
komise PhDr. Renatě Halmo. 

 
Průběh voleb řídila PhDr. Renata Halmo: 

� představila ostatní členky komise  
� seznámila s kroky, které komise již učinila  (komise zvolila svého předsedu, posoudila 

návrhy kandidátů na funkci děkana, které navrhla akademická obec, a postoupila je  
k přijetí, získala písemný souhlas od navržených kandidátů, vyhotovila a zveřejnila jmenný 
seznam kandidátů na funkci děkana, účastnila se setkání kandidátů na funkci děkana 
s akademickou obcí na němž prezentovali tito své teze a vize vývoje FZV, připravila dnešní 
volby a vše k tajnému hlasování)  

� seznámila s legislativním rámcem a plánovaným průběhem voleb kandidáta na funkci 
děkana FZV UP: 

 A) Zákon č. 111/1998 Sb. O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH….                 
� § 27 odst. 1/ písmeno g) – o návrhu na jmenování děkana se usnáší AS fakulty  
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� odstavec 3  - AS se usnáší tajným hlasováním. Návrh je přijat, jestli se pro něj vyslovila 
nadpoloviční většina všech členů AS. 

 
B) Volební  a jednací řád AS FZV UP 
Čl. 26 – Hlasování, platnost usnesení AS FZV UP  

� Čl. 26/9 – je-li tajné hlasování, senátoři hlasují vložením hlasovacího lístku do hlasovací 
schránky 

� Čl. 26/12 hlasování není přípustné přerušovat, bylo-li by přerušeno, hledí se na něj, 
jakoby se nekonalo.  

Čl. 29 – Řízení o návrhu na jmenování děkanem 
� Čl. 29/7 o kandidátovi, jehož navrhne rektorovi UP ke jmenování děkanem, se AS 

usnáší v tajném hlasování. Každý senátor má jeden hlas. K usnesení o návrhu na 
jmenování kandidáta děkanem je nutná nadpoloviční většina platných hlasů všech 
senátorů 

 
1.KOLO 

� Čl. 29/8 v případě, že žádný z kandidátů neobdrží nadpoloviční většinu platných hlasů 
všech senátorů, usnáší se AS znovu o těch kandidátech, kteří se umístili na prvních dvou 
místech 

� Čl. 29/10 Před zahájením příštího kola může každý kandidát od své kandidatury 
odstoupit. 

 
      2.KOLO 

� Čl. 29/11 Pokud se AS ani v 2. kole neusnese, kterého kandidáta navrhne rektorovi, 
postupuje do třetího kola kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných platných hlasů, 
pokud získalo nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů více kandidátů, postupují do 
třetího kola i tito kandidáti. 

       
       3. KOLO 

� Čl. 29/13 Pokud by se AS ani ve 3. kole neusnesl, kterého kandidáta navrhne 
rektorovi…vyhlásí VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBU DĚKANA nový termín konání 
řízení o návrhu na jmenování děkanem  

 
Čl. 29/14 kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů všech 
senátorů bude navržen AS rektorovi ke jmenování děkanem …po ověření usnesení AS o návrhu 
……sdělí předseda AS bez zbytečného odkladu výsledek příslušnému kandidátovi a zajistí 
vyhotovení zápisu…  a podává rektorovi UP návrh na jmenování kandidáta děkanem.  

 
� Představila způsob hlasování:  

� pro každého kandidáta na funkci děkana je připraven jeden hlasovací lístek s možností 
vyjádření: souhlasu, nesouhlasu, zdržel se 

� každá senátorka obdrží hlasovací lístek k jednomu kandidátovi a provede tajné 
hlasování, stejný postup bude zvolen i u druhého kandidáta. 

� poté budou hlasy sečteny a vyhlášen výsledek hlasování v prvním kole 
 
Vystoupení – připomínka  prof. Ing. Jana Hálka, CSc. 
Prof. Ing. Jan Hálek, CSc., který upozornil předsedkyni zvláštní komise pro volbu děkana/děkanky 
PhDr. Renatu Halmo na používání správné terminologie „Volba kandidáta na funkci 
děkana/děkanky FZV UP“ místo „Volba děkana FZV UP“. 
Dále děkan FZV UP upozornil, že by hlasování o kandidátech mělo probíhat na jednom hlasovacím 
lístku, kdy každá senátorka má jeden platný hlas a doporučil tento způsob hlasování. 
 



Zápis z jednání AS FZV UP 02/2009, 26. 02.  2009 

 3/4 

Odpověď PhDr. Renata Halmo 
Pokud bychom měli uvedené oba kandidáty na jednom hlasovacím lístku, pak bychom 
nedodrželi Volební a jednací řád FZV UP v: 

� Čl. 26/5 o každém návrhu, který byl předložen hlasuje AS zvlášť 
� Čl. 20/9 je-li na pořadu jednání AS FZV věc, o níž je třeba rozhodnout tajným 

hlasováním informuje o tom předem předsedající nebo senátor….Hlasovací lístek je 
platný, je-li na něm vyznačen předmět hlasování a tři možností hlasování (souhlas, 
nesouhlas, zdržel se) 

� Konzultovala jsem celou problematiku s prof. MUDr.Kolářem, Ph.D., který tento 
způsob hlasování doporučil jako objektivnější. 

 
Vystoupení  prof. Ing. Jana Hálka, CSc.  
Může se stát, že oba kandidáti při tomto způsobu mohou získat nadpoloviční většinu platných hlasů 
všech senátorů. 
 
Argumentace PhDr. Renaty Halmo na 2. připomínku 

� potvrdila tuto skutečnost a uvedla, že právě proto celou problematiku konzultovala 
� kdyby k takové situaci došlo museli bychom vyhlásit toto kolo jako „zmatečnou volbu“ 
� uvedla, že stejným způsobem proběhla volba předsedkyně AS FZV bez této kolize 
� připustila, že upravit hlasovací lístek a připsat tam druhého kandidáta by bylo možné 

 
Předsedkyně AS dala hlasovat o tom, zda komise připíše 1 kandidáta na druhý hlasovací lístek (tzn. 
oba kandidáti budou na jednom hlasovacím lístku). 
 
Hlasování o úpravě hlasovacího lístku – 2 kandidáti na jednom volebním lístku: 
Přítomno: 9 senátorek 
pro: 8,   proti: 0,  zdržely se: 1 
 

� před zahájením 1. kola hlasování ověřila PhDr. Halmo zda platí souhlas kandidátů 
s jejich kandidaturou 

Oba kandidáti doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., i doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA 
vyjádřili souhlas s kandidaturou. 
 
Tajná volba kandidáta na funkci děkana FZV. 

 
� vyhlášení výsledků hlasování prvního kola – předsedkyně zvláštní volební komise pro 

volbu kandidáta na děkana FZV:  
- Doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.:    získala 6 hlasů 
- Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA:   získal 3 hlasy  
 

Protokol o výsledku sčítání hlasů s podpisy členů zvláštní volební komise je samostatnou listinnou 
přílohou tohoto zápisu. 
 
 
AD. 3. Vyhlášení výsledků voleb - přijetí usnesení 
Slova se ujala předsedkyně AS FZV UP Mgr. Věra Vránová, Ph.D. a požádala přítomné senátorky 
o hlasování o návrhu  na jmenování doc. PhDr. Jany Marečkové, Ph.D. děkankou FZV UP, které 
bude předloženo rektorovi UP v Olomouci. 
 
Hlasování: 
Přítomno: 9 senátorek 
pro: 9,    proti: 0,  zdržely se: 0 
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� AS FZV UP navrhuje doc. PhDr. Janu Marečkovou, Ph.D. rektorovi UP na jmenování 
děkankou Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci. 

 
 
Příští zasedání AS FZV UP se bude konat 12. 03. 2009 ve 13. 00 hod. v budově B1, učebna č. 3. 
 
 
Příloha 1x 
 
 
V Olomouci dne 27. 02. 2009 

 
 
Mgr. Věra Vránová, Ph.D., v.r. 
   předsedkyně AS FZV UP 

 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Schneeweissová 






