VYHLÁŠENÍ VOLEB
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
UNIVERZITY KARLOVY
Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na svém zasedání dne 6.
června 2014 vyhlásilo volby do AS UK pro období 2015 - 2018. V návaznosti na toto
vyhlášení schválil Akademický senát UK FTVS v souladu s Volebním a jednacím řádem AS
UK 1 na svém zasedání dne 14. října 2014 usnesení ve znění:
AS UK FTVS stanovuje termín volby do AS UK (volební období 2015–2018)
na dny 18. – 20. listopadu 2014 vždy od 10 do 14 hodin.
Ve stanoveném termínu proběhnou volby v těchto místnostech:
místnost U2I označena také H160 – volby akademických pracovníků od 10,00 do 14,00
vestibul u vstupu do hlavní budovy fakulty – volby studentů
od 10,00 do 14,00
Zároveň byla jmenována dílčí volební komise pro volby na UK FTVS ve složení:
ing Pavel Vodička, Mgr. Michal Šteffl, Mgr. Pavel Hráský, Mgr. Veronika Kramperová, Mgr.
Barbora Pánková, Mgr. Markéta Pecinová.
Volba do AS UK je v souladu se zákonem o VŠ přímá a tajná. 2 Volit a být volen může
kterýkoli člen akademické obce UK FTVS. 3 Navrhovat kandidáty pak může každý člen
akademické obce UK FTVS. 4
Osoby, které jsou členy akademických obcí více fakult nebo jiných součástí UK, si pro
účely voleb do AS UK zvolí pouze jednu z nich. Tuto volbu musí učinit nejpozději do 11. 11.
2014 písemně prostřednictvím podatelny na adresu předsedy AS UK FTVS. 5 Pokud tuto
volbu nedeklarují, chápe se to tak, že si pro účely voleb zvolily UK FTVS.
Návrhy kandidátů podávejte:
písemně dílčí volební komisi nejpozději do 11. 11. 2014 do 10.00 6 prostřednictvím
podatelny na adresu AS UK FTVS (přízemí hlavní budovy, v úředních hodinách).
Návrh musí obsahovat:
a. jméno, příjmení, rok narození, pracoviště (název katedry, popřípadě laboratoře resp.
studijního oboru) navrhovaného, kontakt;
b. specifikaci, zda kandidát kandiduje jako student či jako akademický pracovník
fakulty;
c. datum, jméno a podpis navrhovatele.
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Čl. 1, odst. 2, VJŘ AS UK
§ 8, odst. 1, zákon č. 111/1998 sb.
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Čl. 4, odst. 2, VJŘ AS UK
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Čl. 5, odst. 8, Statut UK
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Čl. 4, odst. 3, VJŘ AS UK
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Návrh zároveň obsahuje i písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou. Pokud se ale
souhlas nepodaří do 11. 11. 2014 získat, nebude možné kandidaturu přijmout. 7
Dále je možno dodat volební teze v rozsahu A4 v písemné i elektronické podobě tak, aby
mohly být vyvěšeny na www. stránkách fakulty.
Na fakultě se může konat předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve
dnech voleb.
Kandidátní listina bude nejpozději 14. 11. 2014 vyvěšena na nástěnce AS v přízemí hl.
budovy, dále na webových stránkách UK FTVS a na úřední desce UK FTVS.
Volby do AS UK se tedy uskuteční ve dnech 18.–20. 11. 2014 v době od 10.00 do 14.00
hodin, a to v:
místnost U2I označena také H160 – volby akademických pracovníků od 10,00 do 14,00
vestibul u vstupu do hlavní budovy fakulty – volby studentů
od 10,00 do 14,00
Oprávnění voliči z řad akademických pracovníků UK FTVS volí nejvýše dva kandidáty z řad
akademických pracovníků UK FTVS, oprávnění voliči z řad studentů UK FTVS nejvýše dva
studentské kandidáty. 8 Pro umožnění volby je třeba na hlasovacím místě prokázat svou
totožnost.
Voliči, kteří jsou zároveň akademickými pracovníky i studenty, sdělí své rozhodnutí,
z kterých řad budou kandidáty volit, do 11. 11. 2014 písemně prostřednictvím podatelny na
adresu předsedy AS UK FTVS. 9 Pokud tuto volbu neprovedou, chápe se to tak, že volí
kandidáty z řad akademických pracovníků.
Zvoleni jsou vždy ti dva z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených
studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los.
Losování provede dílčí volební komise. 10
Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb může podat volič stížnost hlavní volební komisi, a
to nejpozději do osmi dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb. 11
Žádáme o co největší volební účast voličů z obou částí akademické obce fakulty.
V Praze, dne 14. 10. 2014
Doc. MUDr. Jan Heller, CSc.
předseda AS UK FTVS
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