
Akademický senát Hudební fakulty JAMU 
činí následující výzvu akademické obci Hudební fakulty JAMU ve věci 

„VOLBY DĚKANA“ 
Akademický senát Hudební fakulty JAMU (dále jen „AS HF JAMU“) se bude usnášet o návrhu na 
jmenování děkana pro funkční období od 16. 11. 2016 do 15. 11. 2020. AS HF JAMU vyzývá členy 
akademické obce k podávání návrhů na osoby kandidátů na funkci děkana HF JAMU s následujícím 
harmonogramem: 

1. Od 4. do 14. 3. 2016 10:00 bude umístěna zapečetěná urna v prostorách před vrátnici HF JAMU. AS 
HF JAMU vyzývá všechny členy akademické obce HF JAMU, aby podali své návrhy na osoby kandidátů 
na funkci děkana HF JAMU z řad akademických pracovníků HF JAMU. V návrhu musí být uvedeno 
čitelné jméno a příjmení navrhovaného. 

2. Dne 14. 3. 2016 v 10 hodin bude za účasti předsedkyně AS HF JAMU prof. Willi, Ph.D., dále doc. 
MgA. Zdeněk Šmukaře a člena AS HF JAMU z řad studentů Ivany Pavlů, DiS., urna otevřena a sepsán 
seznam navržených osob, do nějž mají členové akademické obce právo nahlédnout u předsedy 
senátu. 

3. Navržené osoby budou vyzvány, aby vyjádřily souhlas se svou kandidaturou a staly se kandidáty. 
Pokud oslovená osoba nevyjádří souhlas se svou kandidaturou do tří dnů ode dne, kdy k tomu byla 
vyzvána, platí, že se svou kandidaturou nesouhlasí.  

4. Po uplynutí lhůty k vyjádření souhlasu všem navrženým osobám bude na úřední desce HF JAMU 
zveřejněn seznam kandidátů v abecedním pořadí. 

5. Do 8. 4. 2016 předloží kandidáti na děkana AS HF JAMU koncepci svého případného funkčního 
období v písemné i elektronické formě. Od 11. 4. 2016 budou koncepce vyvěšeny na webových 
stránkách AS HF JAMU. Pokud kandidát koncepci nepředloží, platí, že od své kandidatury odstoupil.  

6. Dne 26. 4. 2016 v 16 hodin  se uskuteční zasedání AS HF JAMU, na kterém kandidáti osobně 
představí své koncepce. Poté se AS HF JAMU bude na veřejném zasedání tajnou volbou usnášet o 
návrhu na jmenování děkana HF JAMU. 

7. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů 
AS HF JAMU, tedy nejméně 5 hlasů. Není-li návrh na jmenování děkan přijat v prvním kole, koná se 
druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti, kteří se v prvním kole v konečném pořadí umístili na 
prvních dvou místech; je-li to třeba, rozhodne mezi kandidáty, kteří získali stejný počet hlasů, o jejich 
konečném pořadí hlasování členů AS HF JAMU, a je-li i po tomto hlasování konečné pořadí 
nerozhodné, rozhodne o konečném pořadí los. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu 
hlasů ani ve druhém kole, ukončí předseda zasedání a konají se nové „volby“. 

8. Tato výzva nemění ani nenahrazuje závaznou úpravu postupu AS HF JAMU při usnášení se o návrhu 
na jmenování děkana v části čtvrté volebního a jednacího řádu AS HF JAMU. 

V Brně, dne 17. 2. 2016 


