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ROZHODNUTÍ DĚKANA Č. 07/2020 
o hlasování v elektronické formě při volbách do Akademického senátu Filozofické 

fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020–2022 
 
 
Č. j.: DFF/23/20 
 

 
 

Preambule 
 

V kontextu situace vzniklé na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 
října 2020 č. 1108 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru 
SARS CoV-2 a na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112 (omezení 
provozu škol) a ze dne 30. října 2020 č. 1113 (omezení volného pohybu), která 
vláda přijala k provedení krizových opatření v rámci nouzového stavu, tímto 
v návaznosti na ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), po 
konzultaci s rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, členy 
Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích (dále jen „AS FF JU“) z uplynulého funkčního období a členy Volební 
komise jmenované k organizaci voleb na návrh AS FF JU ze dne 20. 5. 2020 
vydávám toto Rozhodnutí o hlasování v elektronické formě při volbách do AS FF JU 
pro období 2020–2022. 

 
 
 

Článek I  
Hlasování v elektronické formě 

 
1. Při volbách do AS FF JU, které jsou vyhlášeny pro funkční období AS FF JU 

2020–2022, se hlasování uskuteční výhradně v elektronické formě. 
2. Volby do AS FF JU proběhnou v termínu stanoveném Volební komisí jmenovanou 

k organizaci voleb. 
3. Elektronické hlasování proběhne ve webovém rozhraní (dále jen „hlasovací 

systém“).  
4. Hlasovací systém bude nastaven tak, aby hlasování bylo tajné a každý člen 

akademické obce FF JU mohl hlasovat pouze jednou. 
5. Technickým zajištěním elektronického hlasování je pověřeno Centrum 

informačních technologií JU. 
6. Podrobné informace o průběhu a podmínkách hlasování v elektronické formě 

budou stanoveny Volební komisí jmenovanou k organizaci voleb a zveřejněny na 
webových stránkách Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 
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Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Toto rozhodnutí se vztahuje pouze k volbám vyhlášeným pro shora uvedené 

funkční období AS FF JU. 
2. Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti dne 2. listopadu 2020. 

 
 
 
 
České Budějovice dne 2. listopadu 2020 
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