ZÁPIS ZE 3. JEDNÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE PRO ŘÁDNÉ VOLBY
DO AS FPE ZČU
Termín a místo jednání: 25. října 2017, 9.30 hodin, učebna KL 220.
Přítomní:

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D. (předseda),
Mgr. Eva Salcmanová (zapisovatelka),
Ondřej Polák, Mgr. Petr Vágnerová (členové volební komise).

Omluvená:

Nela Pechová (místopředsedkyně).

1. Z AHÁJENÍ
Předseda komise v úvodním slově informoval ostatní přítomné členy o splnění úkolů zadaných
z druhého jednání volební komise a představil program aktuálního jednání.

2. OVĚŘENÍ PLATNOSTI KANDIDÁTNÍCH LÍSTKŮ
Předseda komise konstatoval, že všechny kandidátní lístky byly odevzdány v souladu
s vyhlášeným termínem na 2. jednání volební komise do 12.00 20. října 2017. Komise následně
přistoupila ke kontrole správnosti vyplnění kandidátních lístků. Komise ověřila osobní čísla
kandidátů na základě zveřejněného seznamu voličů.

Volební část akademických pracovníků
Komise přijala 39 kandidátních lístků pro 34 kandidátů pro volební část akademických
pracovníků. Komise rozhodla, že všechny kandidátní lístky byly podány řádně. Seznam
34 kandidátů je umístěn v příloze 2.

Volební část studentů
Komise přijala 14 kandidátních lístků pro 13 kandidátů pro volební část studentů. Komise
rozhodla, že jeden kandidátní lístek nebyl podán řádně, protože neobsahoval podpis
navrhovatelky. Jelikož byl kandidát navrhnut ještě jinou navrhovatelkou a druhý kandidátní
lístek byl podán řádně, kandidát byl přesto na kandidátní listinu zařazen. Seznam 13 kandidátů
je umístěn v příloze 2.
Rozhodnutí komise o zařazení kandidátů na kandidátní listinu je podle článku 7 odst. 3 Volebního
a jednacího řádu AS FPE ZČU konečné.

3. TISK A KOMPLETACE VOLEBNÍCH LÍSTKŮ
Předseda komise pověřil na žádost děkana fakulty zástupce studentů ve volební komisi asistencí
při tisku a kompletaci volebních lístků na sekretariátu FPE.

4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VOLEB
Volební komise upřesnila rozdělení účasti jednotlivých členů ve dnech konání voleb tak,
aby neustále byli přítomni zástupci volební komise za akademické pracovníky i studenty.

5. PRŮBĚH VOLEB
Volby proběhnou v následujících konkrétních termínech:
čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Klatovská třída 51,
pátek 10. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Veleslavínova 42.

Volební komise upozorňuje, že podle článku 9 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS FPE ZČU
je volič povinen na požádání člena volební komise doložit svoji totožnost. Je tudíž vhodné mít
pro volební akt u sebe připravenu např. kartu JIS. Podle článku 9 odst. 7 Volebního a jednacího
řádu AS FPE ZČU je volební právo nezastupitelné.
Volič musí podepsat na místě voleb prezenční listinu, která odpovídá seznamu oprávněných
voličů zveřejněnému na úřední desce FPE ZČU. Volič může být podle článku 8 odst. 3 Volebního
a jednacího řádu AS FPE ZČU na prezenční listinu dopsán, pokud prokáže, že se stal členem
akademické obce později, než byl seznam oprávněných voličů zveřejněn.
Po podpisu prezenční listiny obdrží volič volební lístek podle toho, do jaké volební části bude
volit. Volební lístek bude obsahovat nahoře název příslušné volební části, v hlavní části číslovaný
seznam kandidátů a dole razítko FPE. Hlasovací lístky v jiné podobě budou neplatné.
Volba je tajná a provádí se za zástěnou zakroužkováním čísla u jednoho či více kandidátů
(až do počtu senátorů za příslušnou volební část). V souladu s článkem 9 odst. 4 Volebního
a jednacího řádu AS FPE ZČU bude chápán jako neplatný lístek, na kterém bude některý
z kandidátů označen jinak než kroužkem u čísla, nebo počet označených kandidátů bude vyšší,
než je maximální možný počet kandidátů vybíraných v příslušné volební části.
Ve volební části akademických pracovníků je možno zakroužkovat číslo nejvýše
u 13 kandidátů. Volit do ní mohou pouze akademičtí pracovníci.
Ve volební části studentů je možno zakroužkovat číslo nejvýše u 8 kandidátů. Volit do ní
mohou pouze studenti.
Za volební část akademických pracovníků se stane senátory 13 kandidátů s nejvyšším počtem
hlasů. Za volební část studentů se stane senátory 8 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů
a s přihlédnutím k tomu, že podle článku 9 odst. 6 Volebního a jednacího řádu AS FPE ZČU musí
jeden mandát získat student doktorského studia. V případě rovnosti hlasů rozhodne volební
komise v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FPE ZČU (článek 9 odst. 5 a 6) o pořadí
kandidátů losem. Kandidáti, kteří nezískali mandát, zůstávají v obou volebních částech
náhradníky.
Předběžný výsledek voleb oznámí volební komise v souladu s harmonogramem voleb (příloha 1)
do týdne od posledního dne konání voleb na úřední desce FPE ZČU.

6. ÚKOLY
Předseda komise:
zajistí umístění zápisu s kandidátními listinami (příloha 2) na úřední desce FPE ZČU,
zajistí zapůjčení uren, případně zástěn pro volební prostory na děkanátu FPE ZČU,
resp. u správců budov,
zajistí vytištění seznamů oprávněných voličů pro obě volební části.
Členové volební komise dodrží harmonogram účasti ve dnech konání voleb tak, aby neustále byli
přítomni zástupci volební komise za akademické pracovníky i studenty.
Volební komise stanovila předběžně termín příštího jednání na 15. listopadu 2017 od 9.00
v místnosti KL 220.
V Plzni dne 25. října 2017

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
(předseda)

Mgr. Eva Salcmanová
(zapisovatelka)

Příloha 1

HARMONOGRAM ŘÁDNÝCH VOLEB
7. června 2017

Vyhlášení řádných voleb do AS FPE na funkční období 2018–2019.
Stanoven obecný termín na týden 6. až 10. listopadu 2017.

10. června 2017

Předsedou AS FPE jmenována volební komise.

21. června 2017
vyzvala

Volební komise začala pracovat, stanovila konkrétní termín voleb a
k podávání návrhů na kandidáty.

30. června 2017
k podávání

Mezní termín pro zveřejnění informace o volbách včetně výzvy
návrhů na Úřední desce FPE ZČU.

5. října 2017
desce

Mezní termín pro zveřejnění seznamu oprávněných voličů na Úřední
FPE ZČU.

20. října 2017

Mezní termín pro podání návrhů na kandidáty do 12.00.

22. října 2017

Mezní termín pro podání námitek k seznamu oprávněných voličů.

27. října 2017
ZČU

Mezní termín pro zveřejnění kandidátních listin na Úřední desce FPE
(včetně informace o termínu a umístění volebních místností).

29. října 2017

Mezní termín pro vypořádání připomínek k seznamu oprávněných voličů
děkanem.

9. a 10. listopadu 2017

Otevření volebních místnosti.

16. listopadu 2017

Mezní termín pro vyhlášení předběžného výsledku voleb na Úřední
desce FPE ZČU.

Týden od vyhlášení předběžného výsledku voleb lze proti němu vznést námitky, během
následujícího týdne o nich musí volební komise rozhodnout.
Do tří týdnů od vyhlášení předběžného výsledku voleb musí být na Úřední desce FPE ZČU
zveřejněna zpráva o konečném výsledku voleb. Volební komise tím končí svoji činnost
a rozpustí se (pokud není nutno volby opakovat).

Příloha 2

KANDIDÁTNÍ LISTINA DO VOLEBNÍ ČÁSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ŘÁDNÉ VOLBY DO AS FPE ZČU PRO OBDOBÍ 2018–2019
Volby proběhnou v následujících konkrétních termínech:
čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Klatovská třída 51,
pátek 10. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Veleslavínova 42.
Ve volební části akademických pracovníků je možno zakroužkovat číslo nejvýše
u 13 kandidátů. Volit do ní mohou pouze akademičtí pracovníci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.
Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc.
Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.
PaedDr. Helena Chýlová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
Mgr. Šárka Káňová, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.
prof. RNDr. Michal Mergl, Ph.D.
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D.
doc. Justin John Quinn
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
Mgr. Karel Švátora
PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Dr. phil. Michaela Voltrová
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Mgr. Věra Zelenková, Ph.D.

KANDIDÁTNÍ LISTINA DO VOLEBNÍ ČÁSTI STUDENTŮ
ŘÁDNÉ VOLBY DO AS FPE ZČU PRO OBDOBÍ 2018–2019
Volby proběhnou v následujících konkrétních termínech:
čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Klatovská třída 51,
pátek 10. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Veleslavínova 42.
Ve volební části studentů je možno zakroužkovat číslo nejvýše u 8 kandidátů. Volit do ní
mohou pouze studenti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mgr. Jan Baťko
Bc. Filip Frank
Viola Hampejsová
Jan Kalous
Bc. Petr Košík
Eva Mlejnská
Lukáš Novák
BcA. Petr Pánek, DiS.
Bc. Tomáš Průcha
Natálie Vlasáková
Jan Walter
Tereza Wimmerová
Kateřina Železná

