Zápis z první schůze volební komise pro doplňovací volby do studentské části volebního
celku FPE v AS ZČU v Plzni na funkční období 2016-2017.
Doplňovací volby do studentské části volebního celku FPE byly vyhlášeny předsedou
AS ZČU RNDr. Petrem Tomiczkem, CSc., dne 12. září 2016. Jako obecný termín voleb byl
určen týden od 3. do 9. října 2016. Členy volební komise byli jmenováni:
 Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (KMT FPE)
 Mgr. Markéta Zvolánková (doktorandka na KČJ FPE)
 Bc. Kateřina Bartošová (studentka navazujícího Mgr. studia, obor německý jazykpsychologii)
 Bc. Petr Setvín (student navazujícího Mgr. studia, obor výtvarná výchova-dějepis)
 Vít Chytrý (student bakalářského oboru Počítačové modelování v technice, FAV
ZČU)
První jednání komise se uskutečnilo ve středu 14. září 2016 od 18.00 hodin v učebně CH209.
Přítomni: Mgr. Markéta Zvolánková, Bc. Petr Setvín, Vít Chytrý a PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.
(předseda AS FPE).
Omluveni: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Bc. Kateřina Bartošová. S oběma nepřítomnými bylo
navázáno telefonické spojení, takže se na rozhodnutí komise rovněž podíleli.
Jednání zahájil předseda AS FPE dr. Stočes a seznámil členy komise s úlohou a kompetencemi volební komise pro doplňovací volby. Připomenul rovněž základní harmonogram
voleb.
Následně byl předsedou volební komise zvolen Mgr. Jan Krotký, Ph.D., místopředsedou
Bc. Petr Setvín a zapisovatelkou Mgr. Markéta Zvolánková.
Komise stanovila konkrétní termín a místo konání voleb takto:
 úterý 4. října 2016 od 9.00 hodin do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Klatovská třída
51
 středa 5. října 2016 od 12.00 hodin do 18.00 hodin ve vestibulu budovy Veleslavínova
42
Komise tímto vyzývá k podávání návrhů na kandidáty, a to na formulářích uvedených
v příloze tohoto zápisu. Návrh může se souhlasem navrženého kandidáta
podat každý člen akademické obce. Mezní termín pro odevzdání návrhů byl stanoven
na pondělí 19. září 2016, 12.00 hodin. Podepsané návrhy je třeba osobně předat některému
z členů volební komise - během pátku 16. října nejlépe předsedovi volební komise
Mgr. Janu Krotkému, Ph.D. (KL018), v pondělí mezi 10.00 hodin a 12.00 hodin Bc. Kateřině
Bartošové na sekretariát KNJ (CH306). Elektronické podání návrhu není možné akceptovat.
V rámci doplňovacích voleb bude zvolen 1 senátor na uvolněné míst, ostatní kandidáti
se stanou náhradníky.
Komise pověřila svého předsedu, aby jednal s rektorátem o poskytnutí a případném zveřejnění
seznamu oprávněných voličů na Úřední desce ZČU (resp. Úřední desce FPE ZČU). Tento
seznam musí být zveřejněn nejpozději 19. září 2016. Do 26. září t. r. pak lze vůči tomuto
seznamu vznášet připomínky.

Komise pověřila svého místopředsedu, aby neprodleně zajistil zveřejnění tohoto zápisu včetně
jeho příloh na webových stránkách FPE a zároveň využil všech dostupných prostředků
k rychlému informování studentů FPE, zejména aby požádal o zaslání hromadného e-mailu
prostřednictvím děkanátu FPE.
Dále komise projednávala otázku organizačního zajištění průběhu voleb (urny, plenty, služby
členů komise apod.).
Příští jednání volební komise bude svoláno jejím předsedou podle potřeby.
V Plzni dne 14. září 2016
Zapsala: Mgr. Markéta Zvolánková

Schválil: Bc. Petr Setvín (místopředseda)

Přehledný harmonogram doplňovacích voleb do studentské části volebního celku FPE
v AS ZČU v Plzni na volební období 2016-2017
12. 9. 2016 – vyhlášení doplňovacích voleb na obecný termín 3. - 9. října 2016, jmenování
volební komise
14. 9. 2016 – volební komise začala pracovat, stanovila konkrétní termín voleb na 4. a 5. října
2016 (viz výše), vyzvala k podávání návrhů na kandidáty
19. 9. 2016 – mezní termín pro odevzdávání návrhů na kandidáty (do 12.00 hodin), mezní
termín pro zveřejnění seznamu oprávněných voličů
26. 9. 2016 – mezní termín pro zveřejnění kandidátní listiny na Úřední desce ZČU, resp. FPE
ZČU (včetně informace o termínu a umístění volebních místností), mezní
termín pro podání námitek k seznamu oprávněných voličů
30. 9. 2016 – vypořádání připomínek k seznamu oprávněných voličů rektorem
2. 10. 2016 – ukončení volební kampaně kandidátů
4. - 5. 10. 2016 – volební akt
16. 10. 2016 – mezní termín pro vyhlášení předběžného výsledku voleb na Úřední desce
ZČU, resp. FPE (pravděpodobně dříve)
Týden po vyhlášení předběžného výsledku je možné vznést proti volbám námitky, během
následujícího týdne o nich volební komise musí rozhodnout.
Do tří týdnů od vyhlášení předběžného výsledku musí být na Úřední desce ZČU, resp. FPE
zveřejněna zpráva o konečném výsledku voleb. Volební komise tím končí svoji činnost
a rozpustí se (pokud není nutno volby opakovat).

Návrh kandidáta či kandidátky do SK AS ZČU na funkční období 2016–2017
(doplňovací volby – říjen 2016)
Kandidát / kandidátka:
Jméno

Příjmení

Tituly

Studentské číslo

Datum narození

Volební celek a část
FPE, studentská část

Navrhovatel / navrhovatelka:
Jméno

Příjmení

Podpis navrhovatel /navrhovatelky:
S návrhem souhlasím. Podpis kandidáta / kandidátky:

Studentské či osobní číslo

