
 
 
 

ZÁPIS Z HLASOVÁNÍ PER ROLLAM AS UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM 
VE DNECH 27.  9.   2021 –  1. 10. 2021 

 
 

 
Dne 27. 9. 2021 vyhlásil předseda AS UJEP, v souladu s čl. 13 odst. 4 Jednacího řádu AS UJEP, 
hlasování formou per rollam.  
 
 
Program hlasování: 

1. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP za FŽP UJEP 

  

Den a hodina zahájení hlasování: 27. 9. 2021, 15:41 

Den a hodina ukončení hlasování: 1. 10. 2021, 10:00 
 
Pozn.: Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina všech členů AS UJEP 
tak, aby jejich jednoznačné a kladné stanovisko bylo ve stanoveném termínu doručeno na elektronické 
adresy všech členů AS UJEP. Pokud se člen AS UJEP ve stanoveném termínu nevyjádří, má se za 
to, že se zdržel hlasování. 
 
Ve stanoveném termínu hlasovalo v souladu se zněním čl. 13 odst. 4 JŘ AS UJEP celkem 35 z 37 

členek a členů AS UJEP  

 

 
1.   Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP za FŽP UJEP 

 

Z důvodu zániku mandátu člena SKAS UJEP Bc. Davida Žižky (FŽP), a s ohledem na skutečnost, že 

na FŽP UJEP nebyl zvolen další řádný náhradník do SKAS UJEP, je nutné v souladu s Volebním 

řádem AS UJEP vyhlásit doplňovací volby. Před samotným vyhlášením doplňovacích voleb byli 

předsedou AS UJEP osloveni a navrženi členové hlavní volební komise pro tyto doplňovací volby.  

 

Hlavní volební komise byla navržena v tomto složení: 

Ing. Jaromír Cais, Ph.D. - předseda komise 

Ing. Pavel Kraus – člen komise 

MgA. Martin Krupa – člen komise 

Ing. Diana Nebeská – členka komise 

Petr Kříž – člen komise 

 

Všichni senátoři vyslovili s členstvím v hlavní volební komisi souhlas. 

 
Usnesení I: 
AS UJEP v souladu s čl. 4, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP jmenuje hlavní volební komisi pro 

doplňovací volby do SKAS UJEP za FŽP UJEP ve složení: Ing. Jaromír Cais, Ph.D, předseda hlavní 

volební komise; Ing. Pavel Kraus, člen hlavní volební komise; MgA. Martin Krupa, člen hlavní volební 

komise; Ing. Diana Nebeská, členka hlavní volební komise a Petr Kříž, člen hlavní volební komise. 

 
 
 



 
 
AS FŽP jmenoval dílčí volební komisi ve složení: 
Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. - předseda dílčí volební komise  
Ing. Diana Nebeská – členka komise   
Lukáš Hodek – člen komise  
 
 Všichni senátoři vyslovili s členstvím v dílčí volební komisi souhlas. 
 
 AS FŽP stanovil termín doplňovacích voleb na 19. 10. 2021 od 9:00 do 13:00 hod. 
 

Hlasování:  34 pro, 0 proti, 3 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

 
Usnesení II: 
AS UJEP vyhlašuje v souladu s čl. 4, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP doplňovací volby na jedno 

místo do SKAS UJEP za FŽP UJEP pro funkční období AS UJEP od 1.1.2020 do 31.12.2022. 

AS FŽP jmenoval dílčí volební komisi ve složení Ing. Jakub Vosátka, Ph.D., předseda dílčí volební 

komise; Ing. Diana Nebeská, členka dílčí volební komise; a Lukáš Hodek, člen dílčí volební komise a 

stanovil termín doplňovacích voleb na 19. 10. 2021 od 9:00 do 13:00 hod. 

Hlavní volební komise společně s dílčí volební komisí připraví základní organizační pokyny v souladu 

s Volebním řádem AS UJEP a bude dbát na dodržování těchto pokynů. Předseda hlavní volební 

komise předá výsledky doplňovacích voleb předsedovi AS UJEP. 

Hlasování: 35 pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 
 
 
 

Příští řádné zasedání AS UJEP se koná dne 27. 10. 2021 od 14:15 hod. 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Barbora Lanková, sekretářka AS UJEP    
 
 
Zkontroloval: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., předseda AS UJEP     
 


