Akademický senát FZS TUL
| Volby do AS FZS TUL

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií
Technické univerzity v Liberci pro zbytek funkčního období AS FZS TUL (2019–2022)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen AS FZS TUL)
vyhlašuje dle čl. 3 a 14 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické
univerzity v Liberci ze dne 10. prosince 2019 (dále jen Volební řád AS FZS TUL) a v souladu s usnesením
AS FZS TUL č. 2a a 2b ze dne 2. prosince 2020 doplňovací volby do AS FZS TUL pro obsazení jednoho
mandátu člena komory akademických pracovníků.
2) Volby do AS FZS TUL se řídí Volebním řádem AS FZS TUL ze 10. prosince 2019.

Článek 2
Volební komise
AS FZS TUL navrhl a schválil volební komisi pro volby do AS FZS TUL v následujícím složení: předseda volební
komise Mgr. Michaela Přibíková, členové volební komise Ing. Renata Čermáková a Markéta Jánská, Marcela
Málková (náhradník).

Článek 3
Harmonogram a organizace volby
1) Volební výzva
Datum vyhlášení voleb: 3. prosince 2020
Zveřejnění: úřední deska FZS TUL a webové stránky AS FZS TUL (https://www.fzs.tul.cz/fakulta/akademickysenat).
Zajistí: volební komise.

2) Podávání návrhů na kandidáty do AS FZS TUL
Termín podávání kandidátek: od 8. února 2021, 12:00 hod. do 12. února 2021, 12:00 hod.
Zajistí: volební komise.
Místo: Podávání písemných návrhů na kandidáty do AS FZS TUL osobně odevzdat do rukou předsedy volební
komise. Seznam členů akademické obce je k dispozici u předsedy volební komise.
Přílohy:

Příloha A Návrh kandidáta do komory akademických pracovníků AS FZS TUL

3) Zveřejnění kandidátních listin do AS FZS TUL
Termín: od 12. února 2021 od 16:00
Zveřejnění: úřední deska FZS TUL a webové stránky AS FZS TUL (https://www.fzs.tul.cz/fakulta/akademickysenat).
Zajistí: volební komise.

4) Konání voleb do AS FZS TUL
Termín: 24. února 2021 od 10:00 do 14:00 hod.
Místo: zasedací místnost děkanátu FZS TUL (F02064)
Zajistí: volební komise.

5) Vyhlášení výsledků voleb do AS FZS TUL
Termín: 24. února 2021
Zveřejnění: úřední deska FZS TUL a webové stránky AS FZS TUL (https://www.fzs.tul.cz/fakulta/akademickysenat).
Zajistí: volební komise.
Přílohy: Příloha B Zápis o výsledku voleb do AS FZS TUL

Článek 4
Platnost volebních lístků
Volební lístky si členové akademické obce po prokázání své totožnosti vyzvednou před vlastní volbou
ve volební místnosti. Volba je tajná, volební lístky je nutno upravit následujícím způsobem: z navrhované
kandidátky na volebním lístku křížkem u jména označit voleného kandidáta. Hlasovací lístek je platný
pokud:
•

akademický pracovník označí maximálně 1 kandidáta z kandidátky do komory akademických pracovníků.

Článek 5
Organizace voleb
Volby se uskuteční dne 24. února 2021 v době od 10:00 do 14:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu
FZS TUL (F02064) a organizace voleb probíhá dle Volebního řádu AS FZS TUL.

V Liberci dne 2. prosince 2020

Mgr. Michaela Přibíková, v. r.
zapsal 2. místopředseda AS FZS TUL

Mgr. Martin Krause, DiS., v. r.
předseda AS FZS TUL

Příloha A Návrh kandidáta do komory akademických pracovníků AS FZS TUL

Návrh kandidáta
Níže podepsaný navrhovatel navrhuje kandidáta do KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
AS FZS TUL:

Jméno a příjmení kandidáta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oba podepsaní svými podpisy potvrzují své členství v Akademické obci Fakulty zdravotnických studií
TUL ve smyslu zákona 111/1998 Sb. a Statutu TUL, kandidát svým podpisem potvrzuje svůj souhlas
s návrhem.

.............................

.............................

Jméno a podpis navrhovatele

Podpis kandidáta

Příloha B Zápis o výsledku voleb do AS FZS TUL

Zápis o výsledku doplňovacích voleb do komory akademických pracovníků Akademického
senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (AS FZS TUL) pro období
2020–2022
Den vyhlášení voleb:

xx. xx. xxxx

Den zveřejnění seznamu členů akademické obce:

xx. xx. xxxx

Poslední den lhůty pro podávání návrhů na kandidáty: xx. xx. xxxx
Den zveřejnění kandidátních listin:

xx. xx. xxxx

Začátek a konec konání voleb:

od xx. xx. xxxx, xx.xx hod., do xx. xx. xxxx, xx.xx hod.

Seznam kandidátů a seznam navržených osob, které se kandidáty nestaly s uvedením důvodu, proč se tak
nestalo:
1. xxx
2. xxx

Komora akademických pracovníků
Celkový počet členů akademické obce oprávněných hlasovat dle příslušnosti k akademickým pracovníkům
fakulty:

xxx

Počet zúčastněných oprávněných voličů:

xxx, tj. xxx %

Počet odevzdaných hlasovacích lístků do komory akademických pracovníků:

xxx

Počet platných hlasovacích lístků:

xxx

Počet neplatných hlasovacích lístků:

xxx

Počet platných hlasů odevzdaných pro každou kandidující osobu do komory akademických pracovníků:
Pořadí zvolených
kandidátů
1.
2.
3.

Jméno a příjmení kandidující osoby
xxx
xxx
xxx

Počet platných hlasů
xxx
xxx
xxx
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Vyhlášení výsledků voleb do AS FZS TUL bude zveřejněno do xx. xx. xxxx na úřední desce FZS TUL a webové
stránce AS FZS TUL (https://www.fzs.tul.cz/fakulta/akademicky-senat)

_______________________
jméno příjmení
předseda volební komise

_______________________
jméno příjmení
člen volební komise

_______________________
jméno příjmení
člen volební komise

V Liberci dne xx. xx. xxxx
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