Akademický senát FZS TUL
| Doplňkové volby do AS FZS TUL

Vyhlášení doplňkových voleb do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické
univerzity v Liberci, komora studentů
Článek 1
Úvodní ustanovení
1) Akademický senát Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen AS FZS TUL)
vyhlašuje dle čl. 2 odst. 4 a 15 písm. b) Volebního řádu Akademického senátu Fakulty zdravotnických
studií Technické univerzity v Liberci ze dne 14. února 2017 (dále jen Volební řád AS FZS TUL) a v souladu
s usnesením AS FZS TUL č. 1 ze dne 7. 11. 2018 doplňkové volby do AS FZS TUL pro obsazení jednoho
mandátu člena studentské komory.
2) Volby do AS FZS TUL se řídí Volebním řádem AS FZS TUL 14. února 2017.

Článek 2
Volební komise
AS FZS TUL navrhl a schválil volební komisi pro doplňkové volby do AS FZS TUL pro obsazení jednoho mandátu
člena studentské komory v následujícím složení: předseda volební komise Petr Záruba, členové volební
komise Bc. Michaela Přibíková a Ing. Dagmar Balcarová.

Článek 3
Harmonogram a organizace volby
1) Volební výzva
Datum vyhlášení voleb: 7. listopadu 2018
Zveřejnění: úřední deska FZS TUL a webové stránky AS FZS TUL (http://www.fzs.tul.cz/cs/o-fzs/senat).
Zajistí: volební komise.

2) Podávání návrhů na kandidáty do komory studentů AS FZS TUL
Termín podávání kandidátek: od 7. listopadu 2018, 13:00 hod. do 16. 11. 2018, 12:00 hod.
Zajistí: volební komise.
Místo: Podávání návrhů na kandidáty do AS FZS TUL osobně odevzdat do rukou členů volební komise.
Přílohy: Příloha A Návrh kandidáta do komory studentů AS FZS TUL
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3) Zveřejnění návrhů na kandidáty do AS FZS TUL
Termín: od 16. 11. 2018 od 16:00 hod.
Zveřejnění: úřední deska FZS TUL a webové stránky AS FZS TUL (http://www.fzs.tul.cz/cs/o-fzs/senat).
Zajistí: volební komise.

4) Termín konání doplňkových voleb do AS FZS TUL
Termín: 26. listopadu od 10:00 do 12:00 hod.
Místo: zasedací místnost děkanátu FZS TUL (F02064)
Zajistí: volební komise.

5) Termín vyhlášení výsledků doplňkových voleb do AS FZS TUL
Termín: 26. listopadu 2018
Zveřejnění: úřední deska FZS TUL a webové stránky AS FZS TUL (http://www.fzs.tul.cz/cs/o-fzs/senat).
Zajistí: volební komise.
Přílohy: Příloha B Zápis o výsledku doplňkových voleb 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
při označení maximálně:


1 kandidáta do komory studentů AS FZS TUL.

Článek 5
Organizace voleb
Volby se uskuteční dne 26. listopadu 2018 v době od 10:00 do 12:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu
FZS TUL (F02064). Spočítají se platné hlasy pro jednotlivé kandidáty. O výsledku voleb rozhoduje pořadí
kandidátů podle získaných hlasů. V případě rovnosti počtu hlasů má přednost kandidát, jehož ročník by nebyl
v akademickém senátu fakulty zastoupen. Jestliže nelze podle uvedeného kritéria rozhodnout, rozhoduje
o výsledku voleb los. Volební komise vypracuje zápis o výsledku voleb a vyhlásí výsledky voleb. Zápis obsahuje
pořadí všech kandidátů včetně získaných hlasů.
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V Liberci dne 7. 11. 2018

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

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

Petr Záruba, v. r.

Mgr. Martin Krause, DiS., v. r.

zapsal tajemník AS FZS TUL

předseda AS FZS TUL
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Příloha A Návrh kandidáta do komory studentů AS FZS TUL

Návrh kandidáta
Níže podepsaný navrhovatel navrhuje kandidáta do KOMORY STUDENTŮ Akademického senátu
Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci:

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

Oba podepsaní svými podpisy potvrzují své členství v Akademické obci Fakulty zdravotnických studií
TUL ve smyslu zákona č. 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 doplňkových voleb do AS FZS TUL

Zápis o výsledku doplňkových voleb do Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií
Technické univerzity v Liberci (AS FZS TUL), komora studentů
Doplňkové volby pro obsazení dvou mandátů členů komory studentů AS FZS TUL se uskutečnily dne xx. xx.
xxxx od xx:xx hodin do xx:xx hodin v místnosti xxx. Doplňkových voleb pro obsazení dvou mandátů členů
komory studentů AS FZS TUL se zúčastnilo x oprávněných voličů, tj. volilo x % členů studentů z Akademické
obce FZS TUL. Volební hlasy byly sečteny a volby byly prohlášeny za platné. V doplňkových volbách pro
obsazení dvou mandátů členů komory studentů AS FZS TUL na zbytek funkčního období AS FZS TUL zúčastnění
kandidáti dosáhli těchto výsledků:
1. jméno příjmení

x hlasů

2. jméno příjmení

x hlasů

Hlasování se zúčastnilo x oprávněných voličů.
Ve volební urně bylo x platných a x neplatných volebních lístků.

Vyhlášení výsledků doplňkových voleb do AS FZS TUL bude zveřejněno do xx. xx. xxxx na úřední desce FZS
TUL a webové stránce AS FZS TUL (http://www.fzs.tul.cz/cs/o-fzs/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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