
 
 
 

Vyhlášení doplňovacích voleb 
do akademické komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP  

a do akademické komory Akademického senátu UJEP 

 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“) a Akademický 
senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS UJEP“) dne 29. listopadu 2018 vyhlásili doplňovací volby 
do Akademické komory AS PřF UJEP podle čl. 13 Volebního řádu AS PřF UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném od 28. 
února 2018) a doplňovací volby do Akademické komory AS UJEP podle čl. 4 Volebního řádu AS UJEP v Ústí nad Labem 
(ve znění platném od 18. října 2016) a stanovují: 
 
Harmonogram voleb: 

 Volby do AK AS PřF UJEP i do AK AS UJEP probíhají souběžně a jejich harmonogram je totožný 

 Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 29. 11. 2018 do 10. 12. 2018, do 12 hodin 

 Kandidátní listiny do AK AS PřF UJEP i AK AS UJEP budou zveřejněny dne 10. 12. 2018 po 12. hodině 

 Předvolební shromáždění se bude konat 12. 12. 2018 od 12.30 v CS-502  

 Volby proběhnou ve středu dne 19. 12. 2018 od 08:00 do 16:00 hodin 
 
Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8 
 
Členové volební komise: 

Bc. Martin Roub (předseda, student KGEO, martin.roub@email.cz)  
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (místopředseda, KCH, jaromir.havlica@ujep.cz) 
Mgr. Martin Dolejš (KGEO, martin.dolejs@ujep.cz)  
Mgr. Regina Herma (studentka KFY, hermaregina@gmail.com)  
Mgr. Hana Malinská, Ph.D. (KBI, hana.malinska@ujep.cz) 
RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. (KMA, veronika.pitrova@ujep.cz) 
Bc. David Poustka (student KFY, davidpoustka@seznam.cz) 
Bc. Jan Štěpka (student KBI, stepka.jan@post.cz)  

 
Volební okrsky pro doplňovací volby do AK AS PřF UJEP: 

 3 místa vázaných mandátů – biologický, geografický a matematický okrsek  

 okrsek biologický:   katedra biologie 

 okrsek geografický:   katedra geografie 

 okrsek matematický:   katedra matematiky 

Součásti pro doplňovací volby do AK AS UJEP: 

 1 místo pro PřF UJEP – akademická komora AS UJEP 
 
Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební 
komise nejpozději do 10. 12. 2018 do 12:00 hodin. Zároveň v tomto termínu musí být zaslán stručný životopis 
kandidáta na e-mail předsedy volební komise Bc. Martina Rouba (martin.roub@email.cz). Člen volební komise potvrdí 
navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučené vzory formulářů splňující požadavky 
Volebního řádu AS PřF UJEP a též Volebního řádu AS UJEP jsou přílohou tohoto vyhlášení a jsou zveřejněny 
na internetových stránkách PřF UJEP a na nástěnce AS PřF UJEP. 
 
Písemný návrh musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, tituly,  
b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem, 
c) katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení,  
d) volební okrsek na kandidátce,  
e) stručný životopis kandidáta, 
f) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon), 
g) informace o navrhovateli (jméno a příjmení, tituly), podpis navrhovatele. 
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Poznámky:  
o příslušné formuláře jsou ke stažení na webu fakulty.  

 
o dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 5, odst. 2 a 6):  

 Akademičtí pracovníci se do okrsků zařazují podle své příslušnosti ke katedrám a pracovištím fakulty. Pokud je 
akademický pracovník současně členem více pracovišť, může kandidovat pouze v jednom okrsku.  

 Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden mandát vázaný k tomuto volebnímu okrsku. 
 
o dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 9, odst. 1):  

 Na kandidátní listinu akademické komory senátu jsou zapsáni ti akademičtí pracovníci fakulty, kteří byli navrženi 
alespoň jedním jiným akademickým pracovníkem fakulty. Kandidáti do akademické komory jsou voleni 
akademickými pracovníky fakulty.  

 
o dle VŘ AS UJEP (čl. 2, odst. 11 a 13): 

 Je-li akademický pracovník zároveň zařazen na pracovištích více fakult, na kterých se volí do AS UJEP, může 
kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.    

 Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo volit pouze do 
Akademické komory AS.  

 


