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U s n e s e n í 

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

ze dne 16. 6. 2015 

Akademický senát Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (dále jen „AS FVTM UJEP“) v souladu s § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 7, odst. 1, Volebního a jednacího řádu AS FVTM 

UJEP 

v y h l a š u j e 

volbu kandidáta na jmenování děkanem 

Fakulty výrobních technologií a managementu. 

1) Návrhy na kandidáty na jmenování děkanem (dále „kandidáti“) Fakulty výrobních technologií a 
managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále „FVTM UJEP“) podané 
členy akademické obce FVTM UJEP nebo vědecké rady FVTM UJEP přijímá volební komise AS 
FVTM UJEP od 17. června 2015 do 9. září 2015 do 12.00 hod. 

2) 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), kde budou došlé návrhy zaevidovány. Návrh mohou podat členové 
akademické obce FVTM a členové Vědecké rady FVTM. 

3) 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. 

4) 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. 

5) Z návrhů obdržených ve stanovené lhůtě a vyhovujících bodu 3) tohoto usnesení sestaví volební 
komise do 10. září 2015 kandidátní listinu obsahující jména všech kandidátů v abecedním pořadí 
a neprodleně ji předá ke zveřejnění předsedovi AS FVTM UJEP. Do protokolu ze zasedání volební 
komise budou zanesena jména navrhovatelů jednotlivých kandidátů. 

6) Předseda AS FVTM UJEP svolá na 17. září 2015 veřejné předvolební zasedání akademického 
senátu FVTM za účelem představení kandidátů na jmenování děkanem. 

7) Předseda AS FVTM UJEP svolá na 24. září 2015 od 14.00 hod. volební zasedání AS FVTM UJEP, na 
kterém proběhne volba kandidáta na jmenování děkanem. 
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8) Informační centrum FVTM zřídí do 16. června 2015 na webových stránkách FVTM zvláštní prostor 
pro informace o přípravě a průběhu voleb. Určený zodpovědný pracovník IC naplní tento prostor 
dle pokynů předsedy AS FVTM UJEP. 

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

Schváleno 

 


