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Pokyny a obecné informace k volbě kandidáta na jmenování děkanem FVTM 

UJEP pro funkční období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019 

1. Volební období současného děkana Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen FVTM) prof. Dr. Ing. Františka Holešovského 

končí dne 31. srpna 2015. 

2. Volbu kandidáta na jmenování děkanem (dále jen „volba“) vyhlašuje Akademický senát Fakulty 

výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

(dále jen AS FVTM) současně s pokyny a termíny pro její přípravu.  

3. Senát zřídí nejpozději 120 kalendářních dnů před skončením funkčního období děkana fakulty 

tříčlennou volební komisi pro volbu kandidáta na děkana a stanoví způsob podávání návrhů 

kandidátů na funkci děkana. (VJŘ AS FVTM čl. 7, odst. 1) 

4. Přípravu volby zajišťuje a průběh volby řídí tříčlenná volební komise. Předsedu a členy volební 

komise pro volbu kandidáta na jmenování děkanem zvolil dle VJŘ AS FVTM ze členů akademické 

obce dne 16. 6. 2015 (dle VJŘ AS FVTM čl. 7, odst. 1). Složení volební komise: Lucie Povolná, Petr 

Majrich, Petr Hejma. 

5. Návrh na kandidáta na jmenování děkanem podává navrhovatel předsedovi volební komise 

písemně prostřednictvím sekretariátu děkana FVTM v budově Na Okraji 1001, číslo dveří 209 

(dále jen sekretariát FVTM). Návrh mohou podat členové akademické obce FVTM a členové 

Vědecké rady FVTM. Postup přijetí návrhů: 

a. Volební komise akceptuje pouze písemné a úplné návrhy doručené na sekretariát 

FVTM, k rukám předsedy volební komise Lucie Povolné, v zalepené obálce zřetelně 

označené „Volba kandidáta na jmenování děkanem - neotvírat“, které splňují 

všechny podmínky stanovené při vyhlášení. 

b. Návrh se podává na návrhovém lístku dostupném na odkazu na volbu děkana 

umístěné na www FVTM. 

c. Návrh musí obsahovat zejména: 

i. Návrhový lístek (Obsahuje jméno a příjmení navrhovaného kandidáta včetně 

titulů, zařazení a pracoviště, písemný souhlas navrženého s kandidaturou, 

jméno a podpis navrhovatele.) 

ii. Profesní životopis kandidáta 

iii. Lustrační osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb. a čestné 

prohlášení podepsané kandidátem podle ust. § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb.  

6. Postup při volbě kandidáta na jmenování děkanem (dále jen kandidát): 

a) Z obdržených návrhů na kandidáty, které splňují všechny stanovené podmínky, 

sestaví volební komise kandidátní listinu, obsahující jména všech kandidátů v 

abecedním pořadí a v určeném termínu ji předá předsedovi AS FVTM. Do protokolu 

ze zasedání volební komise budou zanesena jména navrhovatelů jednotlivých 

kandidátů. 
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b) Předseda AS FVTM svolá veřejné předvolební zasedání akademického senátu, na 

kterém volební komise projedná kandidátní listinu se všemi kandidáty. Pořadí 

vystoupení kandidátů se určí losem. Kandidáti seznámí shromáždění se svým 

volebním programem. Každý kandidát má na prezentaci svého volebního programu 

15 minut. Po představení všech volebních programů kandidáti odpoví na dotazy 

přítomných členů akademické obce FVTM. 

c) Volba se koná na řádném zasedání AS FVTM. Volba kandidáta může být vícekolová, 

přičemž všechna kola se uskuteční na témže zasedání. Kandidát může před 

jednotlivými koly volby odstoupit od své kandidatury. 

d) Volba se koná přímým a tajným hlasováním a způsobem, který určí volební komise. 
Provede se tak, že senátor, chce-li odevzdat platný hlas, zakroužkuje v kandidátce 
jednoho kandidáta (VJŘ AS FVTM čl. 7, odst. 3), tj. pomocí hlasovacích lístků, které 
obsahují jména kandidátů v abecedním pořadí s přiřazenými pořadovými čísly. Volič 
označí zakroužkováním pořadové číslo jednoho jím voleného kandidáta. 

e) Volební lístek neoznačený, volební lístek s větším počtem označených kandidátů 

nebo jinak upravený lístek je neplatný. 

f) Nezíská-li v prvním kole žádný z navrhovaných kandidátů platné hlasy nadpoloviční 

většiny všech členů senátu, opakuje se volba s kandidátkou tvořenou dvěma 

kandidáty s největším počtem hlasů. Volba se opakuje stejným způsobem až do 

konečného rozhodnutí. Zvolen je kandidát, pro kterého se vyslovila nadpoloviční 

většina všech senátorů (§ 27 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.). Takto vzniklé usnesení 

předloží předseda senátu neprodleně rektorovi UJEP k dalšímu opatření (§ 28 odst. 2 

zákona č. 111/1998 Sb.). (VJŘ AS FVTM čl. 7, odst. 4) 

g) V případě, že na druhém místě bude více kandidátů se stejným počtem hlasů, 

postupují do druhého kola všichni tito kandidáti. Pokud ani ve druhém kole není 

zvolen kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech senátorů, proběhne 

dohodovací řízení (viz dále) a volba se stejným způsobem opakuje. 

h) Při volbě ze dvou kandidátů je kandidát zvolen, získá-li hlasy nadpoloviční většiny 

všech členů AS FVTM. Není-li zvolen žádný z kandidátů, proběhne dohodovací řízení 

(viz dále) a volba se stejným způsobem opakuje. 

i) Volba jednoho kandidáta se uplatní v případě, že kandidátní listina obsahuje pouze 

jednoho kandidáta nebo v důsledku odstoupení ostatních zůstane před volbou jediný 

kandidát. Kandidát je zvolen, získá-li hlasy nadpoloviční většiny všech členů AS FVTM. 

Není-li kandidát zvolen, proběhne dohodovací řízení (viz dále) a volba se opakuje 

stejným způsobem.  Není-li kandidát zvolen ani v dalším kole, je volba ukončena a AS  

FVTM bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby. 

j) Pokud se ve dvou po sobě následujících kolech hlasování nedosáhne rozhodnutí 

a výsledky hlasování jsou stejné, AS FVTM volbu zruší a následně do 30 dnů vyhlásí 

novou volbu. (VJŘ AS FVTM čl. 7, odst. 5) 
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k) Dohodovací řízení je rozprava členů AS FVTM o kandidátech posledního kola, v níž se 

vzájemně seznámí se svými stanovisky a argumenty. Dohodovací řízení proběhne na 

uzavřeném pracovním jednání členů AS FVTM. Po dobu trvání dohodovacího řízení se 

zasedání AS FVTM přeruší. 

7. Vyhlášení výsledků: Volební komise vyhodnocuje jednotlivá kola voleb kandidáta tak, aby jejich 

výsledky mohli sledovat všichni přítomní. Volební komise bezprostředně po ukončení voleb 

seznámí všechny kandidáty a AS FVTM s výsledky voleb. Volební komise vypracuje o průběhu 

volby kandidáta protokol podepsaný všemi členy komise přítomnými při volbě a předá jej 

neprodleně předsedovi AS FVTM. Tím činnost volební komise končí. 

8. Stížnost na průběh voleb: Kandidáti a členové akademické obce FVTM mohou do 3 pracovních 

dnů od vyhlášení výsledků voleb podat předsedovi AS FVTM prostřednictvím sekretariátu FVTM 

písemnou stížnost na průběh voleb. AS FVTM do 30 dnů od doručení stížnost posoudí a buď ji 

zamítne, nebo volby zruší a bez zbytečného odkladu vyhlásí nové. Lhůta počne běžet prvním 

dnem následujícím po rozhodné právní skutečnosti (volba, doručení). 

 

Termíny pro volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty výrobních 

technologií a managementu 

1. 16. června 2015: Vyhlášení volby. (Zodpovídá předseda AS FVTM.) 

2. 17. června 2015 až 9. září 2015 do 12:00 hod.: Předkládání návrhů kandidátů na jmenování 

děkanem FVTM. (Zodpovídá předseda volební komise.) 

3. 9. září 2015 do 12:00 hod.: Kandidáti dodají na sekretariát děkana fakulty a zároveň předsedovi 

AS FVTM nebo senátorovi, který ho zastupuje, své volební programy v elektronické podobě 

(formát pdf), které budou zveřejněny a prezentaci svého volebního programu pro předvolební 

zasedání AS FVTM, která bude do doby předvolebního zasedání AS FVTM uložena u předsedy 

volební komise. 

4. 10. září 2015: Vyhodnocení úplnosti návrhů volební komisí; sestavení abecedního seznamu 

kandidátů na jmenování děkanem a jeho předložení předsedovi AS FVTM; zveřejnění seznamu 

kandidátů na úřední desce AS FVTM a na webových stránkách FVTM. (Zodpovídá předseda 

volební komise.) 

5. 10. září 2015: Zveřejnění volebních programů kandidátů na webové stránce FVTM. (Zodpovídá 

předseda AS FVTM.) 

6. 17. září 2015: Předseda AS FVTM svolá veřejné předvolební zasedání akademického senátu 

v budově Na Okraji v místnosti A6 v 14.00 hod. (zodpovídá předseda AS FVTM) s následujícím 

programem: 

a. Projednání kandidátky a potvrzení navržených kandidátů, že jejich kandidatura trvá. 
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b. Představení kandidátů na jmenování děkanem akademické obci a zaměstnancům 

FVTM. 

c. Kandidáti seznámí akademickou obec a zaměstnance FVTM se svým volebním 

programem. 

d. Dotazy členů akademické obce FVTM na kandidáty. 

7. 24. září 2015: Volba kandidáta na děkana FVTM na řádném zasedání AS FVTM v budově FVTM Na 

Okraji, místnost A6 od 14.00 hod.: (Za svolání odpovídá předseda AS FVTM a za průběh volby 

předseda volební komise.) 

8. Do 30. září 2015, tj. do tří pracovních dnů od vyhlášení výsledků volby kandidáta na jmenování 

děkanem, běží lhůta k podání případných stížností na průběh volby. Písemná stížnost musí být 

podána na sekretariát FVTM k rukám předsedy AS FVTM. (Zodpovídá předseda AS FVTM.) 

9. Předseda AS FVTM vypracuje návrh na jmenování úspěšného kandidáta děkanem FVTM 

rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb. 

(Zodpovídá předseda AS FVTM.) 

10. V případě neúspěšné volby kandidáta na jmenování děkanem FVTM vyhlásí AS FVTM bez 

zbytečného odkladu novou volbu. (Zodpovídá předseda AS FVTM.) 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

Schváleno 

 


