
VOLBY 

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY KARLOVY 

 

Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na základě čl. 2 odst. 1 Volebního 

řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 15. června 2020 vyhlásilo 

volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2021 – 2024  

na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy podle čl. 

1 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeni do III. sboru, mezi 

něž patří i Fakulta tělesné výchovy a sportu. Na základě toho Akademický senát UK FTVS na 

svém zasedání dne 15. září 2020 zřídil Dílčí volební komisi a uložil jí, aby se ujala své činnosti 

spojené s přípravou a realizací voleb do AS UK.  

AS UK FTVS stanovuje termín volby do AS UK (volební období 2021 – 2024)  

na dny 18. – 20. listopadu 2020 vždy od 10 do 14 hod. 

Za členy Dílčí volební komise pro volby do AS UK byli jmenováni Akademickým senátem UK 

FTVS: doc. Michal Šteffl, Ph.D., PhDr. Pavel Hráský, Ph.D., PhDr. Ivana Kinkorová, Ph.D., 

Bc. Veronika Krause, Mgr. Petr Miřátský.  

Volba do AS UK je v souladu se zákonem o VŠ přímá tajným hlasováním.i Za kandidáta může 

být navržen akademický pracovník nebo student, který je členem akademické obce UK FTVS.ii 

Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce UK FTVS.iii S přijetím kandidatury 

musí navržený vyslovit souhlas v listinné nebo elektronické podobě.iv 

Písemné návrhy musí být předány pověřeným členům Dílčí volební komise písemně 

prostřednictvím podatelny nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb tedy 11. listopadu 

2020 do 10:00. K později podaným návrhům nelze přihlédnout.v 

 

Návrh musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení, rok narození, pracoviště (název katedry, popřípadě laboratoře resp. 

studijního oboru) navrhovaného, kontakt; 

b) specifikaci, zda kandidát kandiduje do komory akademických pracovníků či 

studentské komory; 

c) datum, jméno a podpis navrhovatele. 

 

 



Volby do komory akademických pracovníků se uskuteční v zasedací místnosti H 116, volby 

do studentské komory se uskuteční ve vestibulu u hlavního vchodu do UK FTVS v budově 

H dle následujícího harmonogramu: 

 

Středa   18.11. 2020  10:00 - 14:00 

Čtvrtek   19.11. 2020  10:00 - 14:00 

Pátek  20.11. 2020  10:00 - 14:00 

 

 

V Praze, 17. září 2020      PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D., MBA.  

                         předseda AS UK FTVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i § 8, odst. 1, zákon č. 111/1998 Sb 
ii Čl. 5 odst. 1 VŘ AS UK 
iii Čl. 5 odst. 2 VŘ AS UK 
iv Čl. 5 odst. 4 VŘ AS UK 
v Čl. 5 odst. 3 VŘ AS UK 

                                                           


