Zápis jednání volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU
Termín a místo jednání:
Přítomní (abecedně dle příjmení):

21. června 2017, 12.15 hodin, učebna CH209.
PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D., Nela Pechová, Ondřej Polák,
Mgr. Eva Salcmanová, Mgr.Petra Vágnerová (členové volební
komise),
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. (předseda AS FPE ZČU).

1. Zahájení (dr. Stočes)
V souladu s Volebním a jednacím řádem AS FPE ZČU bude v řádných volbách ve volební části
akademických pracovníků voleno 13 senátorů, ve volební části studentů 8 senátorů (z toho musí být
min. 1 doktorand). Volby probíhají zvlášť v obou uvedených volebních částech. Volič nebo kandidát,
kterému vznikne právo volit nebo být volen ve více volebních částech, si může vybrat, kde bude volit,
nebo kandidovat. Pokud si nezvolí, platí, že je oprávněn volit nebo být volen v té volební části, jejímž
členem se stal dříve. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případ uvolnění některého
mandátu, a to v pořadí, které odpovídá odevzdanému počtu hlasů. Náhradníci jsou velmi zapotřebí,
zejména ve volební části studentů, protože lze u řady zvolených senátorů očekávat ukončení studia
během funkčního období. Funkční období takto zvoleného senátu začíná 1. ledna 2018 a končí
31. prosince 2019. V druhém roce funkčního období bude tento senát volit děkana FPE. Při organizaci
voleb je třeba respektovat ustanovení stávajícího Volebního a jednacího řádu AS FPE ZČU.
2. Ustavení volební komise
Předsedou volební komise

byl

zvolen

dr.

Zbyněk

Filipi,

místopředsedkyní

Nela

Pechová

a zapisovatelkou Mgr. Eva Salcmanová. Ve všech případech se tak stalo čtyřmi hlasy.
3. Stanovení konkrétního termínu doplňovacích voleb
Obecný termín řádných voleb byl AS FPE ZČU stanoven na týden od 6. do 10. listopadu 2017. Volební
komise rozhodla o následujících konkrétních termínech a místech voleb:
– úterý 7. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Klatovská třída 51.
– středa 8. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Veleslavínova 42.
– čtvrtek 9. listopadu 2017 od 9.00 do 16.00 hodin ve vestibulu budovy Klatovská třída 51.
4. Harmonogram průběhu voleb
Komise sestavila a odsouhlasila harmonogram průběhu voleb (viz příloha 1).
5. Podávání návrhů kandidátů
Komise vyzývá akademickou obec FPE ZČU k podávání návrhů na kandidáty. Kandidovat mohou
i současní senátoři, nikoli však členové volební komise, rektor, prorektoři, děkan či proděkani.
Studenti mohou navrhovat (ovšem nikoli volit) i akademické pracovníky a naopak. Návrhy kandidátů
do obou volebních částí je třeba odevzdat do na předepsaném formuláři (viz příloha 2) do rukou
některého z členů volební komise do pátku 20. října 2017, 15.00 hodin. Předseda volební komise
bude za tímto účelem přítomen uvedeného dne v čase od 12 do 15 hodin v pracovně KL 212.

V návrhu kandidáta musí být vyplněny všechny rubriky a musí být navrhovatelem i kandidátem
podepsán. Návrh kandidáta lze elektronicky vyplnit, ale následně je ho třeba podat v listinné podobě.
Elektronické podání návrhu nemůže být akceptováno ani v podobě naskenovaného formuláře
s podpisy.
6. Organizační zajištění voleb
Komise pověřila svého předsedu, aby požádal děkana o zveřejnění:
– tohoto zápisu včetně jeho příloh na Úřední desce FPE (do konce června),
– krátké informace o konání voleb v rubrice Aktuality na webu Aktuality (s odkazem na text
na Úřední desce FPE),
– seznamu oprávněných voličů na úřední desce FPE (do konce září),
- informačního e-mailu pro členy akademické obce fakulty (do konce září).
Příští jednání volební komise bude svoláno jejím předsedou dle potřeby.
V Plzni dne 21. června 2017

PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
(předseda)

Mgr. Eva Salcmanová
(zapisovatelka)

Příloha 1
Harmonogram řádných voleb do AS FPE ZČU 2017
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 byla jmenována volební komise.

21. června 2017

Volební komise začala pracovat, stanovila konkrétní termín voleb
na 7., 8. a 9. listopadu 2017 a vyzvala k podávání návrhů na kandidáty.

30. června 2017

Mezní termín pro zveřejnění informace o volbách včetně výzvy k podávání
návrhů na Úřední desce FPE ZČU a rozeslání hromadného mailu členům
akademické obce.

5. října 2017

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

20. října 2017

Mezní termín pro podání návrhů kandidátů do 15.00.

22. října 2017

Mezní termín pro podání námitek k seznamu oprávněných voličů.

27. října 2017

Mezní termín pro zveřejnění kandidátní listiny na Úřední desce FPE ZČU
(včetně informace o termínu a umístění volebních místností).

29. října 2017

Mezní termín pro vypořádání připomínek k seznamu oprávněných voličů
děkanem.

7. až 9. listopadu 2017

Otevření volebních místností.

16. listopadu 2017

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

Týden od 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 FPE ZČU zveřejněna zpráva
o konečném výsledku voleb. Volební komise tím končí svoji činnost a rozpustí se (pokud není nutno
volby opakovat).

Příloha 2

Návrh kandidáta či kandidátky do AS FPE ZČU na funkční období 2018–2019
(Řádné volby – listopad 2017. Možno vyplnit elektronicky, následně třeba vytisknout.)

Volební část akademických pracovníků
Kandidát / Kandidátka
Jméno

Příjmení

Osobní číslo

Tituly

Datum narození

Pracoviště

Příjmení, tituly

Osobní číslo

Navrhovatel / Navrhovatelka
Jméno

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

Návrh kandidáta či kandidátky do AS FPE ZČU na funkční období 2018–2019
(Řádné volby – listopad 2017. Možno vyplnit elektronicky, následně třeba vytisknout.)

Volební část studentů
Kandidát / Kandidátka
Jméno

Osobní číslo

Příjmení

Tituly

Datum narození

Studijní obor

Příjmení, tituly

Osobní číslo

Navrhovatel / Navrhovatelka
Jméno

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

