
Protokol o průběhu a výsledcích
voleb kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP

v Ústí nad Labem pro období 2010 až 2014
konaných dne 29. října 2010

Volby kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP v Ústí nad Labem pro období 2010 až 2014 byly 
organizovány dle platného Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP (VaJŘ). Volby vyhlásil AS PřF 
UJEP v souladu s Čl. 5 odst. 1 VaJŘ na svém zasedání dne 13. 9. 2010. Návrhy bylo možné podávat 
písemně členům volební komise a předsedovi AS PřF UJEP do 28. 9. 2010 do 17 h. Do tohoto data 
byl podán celkem jeden návrh, který volební komise shledala formálně  platným (Příloha 1). Byl 
navržen následující kandidát:

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Životopis a volební program kandidáta byl rozeslán členům AS PřF UJEP a dále byl zveřejněn na 
webových stránkách a na nástěnce PřF v pátek 8. října 2010. Představení navrženého kandidáta 
proběhlo ve středu 13. 10. 2010 v 13 h v místnosti CS 502 České mládeže 8. Kandidát zde seznámil 
akademickou obec se svým volebním programem a zodpověděl dotazy členů akademické obce.

Termíny

Podávání návrhů na kandidáty od 13.9.2010 16 h do 28. 9. 2010 17 h
Představení kandidáta 13. 10. 2010
Volby 29. 10. 2010 

Průběh voleb

Volby kandidáta na jmenování děkanem se uskutečnily na zasedání AS PřF UJEP dne 29. 10. 2010 
od 8:30 hodin. Předseda AS PřF UJEP zahájil zasedání a předal slovo předsedovi volební komise, 
který  členy AS PřF UJEP seznámil s tím, jakým způsobem bude volba probíhat. Volba probíhala 
podle Čl. 5 odst. 6 VaJŘ. Pro zvolení kandidáta je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů 
AS PřF UJEP. Hlasovací lístky obsahovaly jméno kandidáta v jednom řádku očíslované číslem 1. 
Platný hlasovací  lístek musel  mít  zakroužkováno pořadové  číslo kandidáta  a  nesměl být  jiným 
způsobem upraven.  Hlasem pro  kandidáta  byl  hlasovací  lístek  se  zakroužkovaným pořadovým 
číslem kandidáta. Hlasování proběhlo v souladu s VaJŘ  tajně. Při volbě  kandidáta na jmenování 
děkanem  bylo  přítomno  9  z  9  senátorů.  Po  volbě  sečetli  členové  volební  komise  odevzdané 
hlasovací  lístky,  viz  součtová  listina  v  Příloze  II.  Po  sečtení  hlasů  bylo  konstatováno,  že  bylo 
odevzdáno celkem 9 hlasovacích lístků, z toho 8 hlasovacích lístků bylo platných a 1 hlasovací 
lístek byl neplatný. Kandidát na děkana tedy obdržel nadpoloviční počet hlasů všech členů AS PřF 
UJEP a byl zvolen. Na průběh a výsledky voleb nebyla podána žádná stížnost či námitka.





Příloha č. 1: Návrh na kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP

Příloha  je  nedílnou  součástí  Protokolu  o  průběhu  a  výsledcích  voleb  kandidáta  na  jmenování  
děkanem PřF UJEP v Ústí nad Labem pro období 2010 až 2014 konaných dne 29. října 2010





Příloha č. 2:  Součtová listina výsledků voleb.

Příloha  je  nedílnou  součástí  Protokolu  o  průběhu  a  výsledcích  voleb  kandidáta  na  jmenování  
děkanem PřF UJEP v Ústí nad Labem pro období 2010 až 2014 konaných dne 29. října 2010.




