
Zápis ze zasedání dílčí volební komise pro doplňovací volby do AK AS UJEP 

 

Dne 29. října 2015, 10.00 hod., místnost 314 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Ing. František Klimenda, Eva Svobodová 

Omluveni: Petra Fadrhonsová, Ing. Daniela Vysloužilová 

 

 

Dílčí volební komise pro doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS UJEP na svém 

zasedání schválila harmonogram průběhu voleb: 

 

 

30. října 2015 - 5. listopadu 2015 do 12.00 hod.: Podávání návrhů kandidátů 

 

 

V návrhu je nutné použít náležitosti uvedené dle Volebního a jednacího řádu AS UJEP. Návrh je možné 

podávat na návrhovém lístku (viz příloha č. 1) a odevzdat na sekretariátu děkana v zalepené obálce adresované 

k rukám předsedy volební komise do 5. listopadu, 12.00 hod. 

 

 

5. listopadu 2015: Zasedání dílčí volební komise a vyhodnocení úplnosti návrhů dílčí volební komisí; sestavení 

abecedního seznamu kandidátů; zveřejnění seznamu kandidátů na úřední desce a na webových stránkách 

FVTM. 

 

 

12. listopadu 2015: Konání voleb do AK AS UJEP (od 7.30 do 11.30 hod. v budově Na Okraji, od 12.00 

do 16.00 hod. v budově KH). 

 

 

Hlasovací lístky se vydávají voličům ve volební místnosti proti podpisu. Volič je povinen na vyzvání 

člena volební komise předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V opačném případě mu 

nebude umožněno volit. 

 

 

Každý volič z řad akademických pracovníků může na volebním lístku do senátní komory akademických 

pracovníků označit pouze jednoho kandidáta. Označení je provedeno zakroužkováním pořadového čísla před 

jménem kandidáta. Volební lístek neoznačený, volební lístek s větším počtem označených kandidátů nebo jinak 

upravený lístek je neplatný. 

 

 

13. listopadu 2015: Vyhodnocení a zveřejnění výsledků voleb na úřední desce a webových stránkách fakulty. 

 

 

Volební komise: 

Ing. Jaromír Cais – předseda 

Petra Fadrhonsová - členka 

Ing. František Klimenda - člen 

Eva Svobodová - členka 

Ing. Daniela Vysloužilová – členka 

  



Zápis ze zasedání volební komise pro doplňovací volby do AK AS FVTM 

 

Dne 29. října 2015, 10:00, místnost 314 

Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Ing. František Klimenda, Eva Svobodová 

Omluveni: Petra Fadrhonsová, Ing. Daniela Vysloužilová 

 

 

Volební komise pro doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS FVTM na svém zasedání 

schválila harmonogram průběhu voleb: 

 

 

30. října 2015 - 5. listopadu 2015 do 12.00 hod.: Podávání návrhů kandidátů 

 

 

V návrhu je nutné použít náležitosti uvedené dle Volebního a jednacího řádu AS FVTM. Návrh je možné 

podávat na návrhovém lístku (viz příloha č. 2) na sekretariátu děkana v zalepené obálce adresované k rukám 

předsedy volební komise do 5. listopadu, 12.00 hod. 

 

 

5. listopadu 2015: Zasedání volební komise a vyhodnocení úplnosti návrhů volební komisí; sestavení 

abecedního seznamu kandidátů; zveřejnění seznamu kandidátů na úřední desce a na webových stránkách 

FVTM. 

 

 

12. listopadu 2015: Konání voleb do AK AS FVTM (od 7.30 do 11.30 hod. v budově Na Okraji, od 12.00 

do 16.00 hod. v budově KH). 

 

 

Hlasovací lístky se vydávají voličům ve volební místnosti proti podpisu. Volič je povinen na vyzvání 

člena volební komise předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V opačném případě mu 

nebude umožněno volit. 

 

 

Každý volič z řad akademických pracovníků může na volebním lístku do senátní komory akademických 

pracovníků označit pouze jednoho kandidáta. Označení je provedeno zakroužkováním pořadového čísla před 

jménem kandidáta. Volební lístek neoznačený, volební lístek s větším počtem označených kandidátů nebo jinak 

upravený lístek je neplatný. 

 

 

13. listopadu 2015: Vyhodnocení a zveřejnění výsledků voleb na úřední desce a webových stránkách fakulty. 

 

 

Volební komise: 

Ing. Jaromír Cais – předseda 

Petra Fadrhonsová - členka 

Ing. František Klimenda - člen 

Eva Svobodová - členka 

Ing. Daniela Vysloužilová – členka 

  



Příloha č. 1 

Návrhový lístek pro návrh kandidáta pro doplňovací volby do akademické 

komory AS UJEP konaných dne 12. listopadu 2015 

 

Do AK AS UJEP za FVTM navrhuji kandidáta: 

jméno:   ..................................................................... 

příjmení:  ..................................................................... 

titul:   ..................................................................... 

pracovní zařazení: ..................................................................... 

 

 

Souhlas navrhovaného kandidáta: 

Tímto souhlasím se svou kandidaturou pro doplňovací volby do akademické komory AS UJEP 

za FVTM konaných dne 12. listopadu 2015. 

 

 

………............................ 

podpis   

V Ústí nad Labem dne: ............................................. 

 

 

Navrhovatel: 

 

jméno:  .............................................. 

příjmení: .............................................. 

 

………............................ 

podpis   

  



Příloha č. 2 

Návrhový lístek pro návrh kandidáta pro doplňovací volby do akademické 

komory AS FVTM konaných dne 12. listopadu 2015 

 

Do AK AS FVTM navrhuji kandidáta : 

 

jméno:   ....................................................................................... 

příjmení:  ........................................................................................ 

titul:   ........................................................................................ 

pracovní zařazení: ....................................................................................... 

 

 

Souhlas navrhovaného kandidáta: 

Tímto souhlasím se svou kandidaturou pro doplňovací volby do akademické komory 

AS FVTM konaných dne 12. listopadu 2015. 

 

 

…….…............................. 

podpis   

V Ústí nad Labem dne: ........................ 

 

 

Navrhovatel: 

 

jméno:  .............................................. 

příjmení: .............................................. 

 

…..…............................... 

podpis   


