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Volby do Akademického senátu UJEP  

pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 

Funkční období současného Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

(dále jen „AS UJEP“) končí dne 31. 12. 2022.  

Dne 26. 10. 2022 AS UJEP vyhlásil v souladu s čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby do AS UJEP 

pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. 

Složení dílčí volební komise na PřF UJEP, které jmenoval AS PřF UJEP dle čl. 2 VŘ AS UJEP: 

Bc. Eliška Láchová (předsedkyně) 

Ing. Ivana Kadlečková 

RNDr. Luboš Vrtoch, Ph.D. 

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. 

Mgr. Jan Dočkal, DiS. 

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.  

Anastasiia Tupygina 

Jan Vaněček 

Marek Semančík 

Kateřina Pazderová 

Bc. Michaela Fischerová 

Bc. Kristýna Šedivá 

 

Základní právní předpisy vztahující se k volbám do AS UJEP: 

• Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů), 

• Statut UJEP, zejména čl. 8, Volební řád AS UJEP 

 

 

Organizační pokyny pro volby do AS UJEP na Přírodovědecké fakultě UJEP: 

1. Kandidáti na členství v AS UJEP, kteří jsou písemně navrhováni alespoň jedním členem 

Akademické obce PřF UJEP, musí svůj souhlas s volbou vyjádřit písemně. 

• V návrhu jsou uvedeny základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho elektronické 

adresy, stručný životopis, podpis kandidáta, informace o navrhovateli daného kandidáta a 

podpis navrhovatele. 

• Kandidáti nemohou být členy žádné volební komise. 

• Návrhy kandidátů na členství v AS UJEP jsou odevzdávány libovolnému členovi dílčí 

volební komise PřF UJEP v období od 7. 11. do 21. 11. 2022 – do 12:00. 

• Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy na předepsaném formuláři, který 

bude ke stažení na fakultní webové stránce a na webu https://elf.ujep.cz/as/. 

2. 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.    

3. Je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné 

z nich, kterou si zvolí. 

4. Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo volit 

pouze do akademické komory AS UJEP. 
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5. Z platných podaných návrhů na kandidáty AS UJEP se zřizují dvě kandidátní listiny. Na jedné jsou 

uvedeni akademičtí pracovníci a na druhé studenti.  

• Kandidátní listiny budou zveřejněny na úřední desce PřF UJEP, na fakultních webových 

stránkách a na webu https://elf.ujep.cz/as/ nejméně 7 kalendářních dnů před termínem konání 

voleb do AS UJEP.  

6. Volby se v rámci PřF UJEP uskuteční 30. 11. 2022 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. ve vstupní hale 

CPTO, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem. 

7. Členy AS UJEP volí člen Akademické obce tajným hlasováním pomocí hlasovacího lístku na předem 

zvoleném místě a sám. 

• Akademičtí pracovníci volí kandidáty z kandidátní listiny akademických pracovníků do 

akademické komory AS UJEP. 

• Studenti volí kandidáty z kandidátní listiny studentů do studentské komory AS UJEP. 

• Je-li student PřF UJEP současně akademický pracovník PřF UJEP, může volit pouze do 

akademické komory AS UJEP. 

8. Hlasovací lístek je voličovi vydán ve volebním místě proti podpisu. Volič je povinen na vyzvání člena 

volební komise předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Bez prokázání totožnosti 

nebude voliči umožněno volit. 

• Na každém hlasovacím lístku je uvedena: komora (akademická či studentská), jména kandidátů 

v abecedním pořadí (podle příjmení) a pokyn k úpravě hlasovacího lístku. 

• Každý volič z řad studentů může volit do senátní komory studentů maximálně dva kandidáty. 

• Každý volič z řad akademických pracovníků může volit do senátní komory akademiků 

maximálně tři kandidáty.  

9. Volba je provedena zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta. Volič následně vhazuje 

hlasovací lístek do příslušné volební urny k tomu určené. 

• Jako neplatný hlasovací lístek je označen hlasovací lístek na nepředepsaném tiskopise, 

hlasovací lístek neoznačený, hlasovací lístek s větším počtem označených kandidátů či jinak 

upravený nebo poškozený (s nečitelnými potřebnými údaji) hlasovací lístek. 

10. Po skončení hlasování dílčí volební komise sestaví pořadí kandidátů do AS UJEP sestupně podle 

získaných hlasů (v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem), zpracuje protokol o 

volbách do AS UJEP a zveřejní jej na úřední desce, webových stránkách PřF UJEP a na webu 

https://elf.ujep.cz/as/. 

11. Členové Akademické obce PřF UJEP mohou do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků voleb podat 

předsedovi volební komise písemnou stížnost na průběh voleb. Hlavní volební komise do deseti 

kalendářních dnů stížnost posoudí a buď ji zamítne, nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí 

volby nové. 

  


