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Harmonogram a organizační pokyny k volbám do AS UJEP 
pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 

   

1. Funkční období současného Akademického senátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem (dále jen „UJEP“) končí dne 31. prosince 2022. 

2. Základní právní předpisy vztahující se k volbám do AS UJEP: 

 Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů), 

 Statut UJEP, zejména Čl. 8, 

 Volební řád AS UJEP 

3. Dne 26. 10. 2022 AS UJEP vyhlásil v souladu s čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP volby do 
AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025. 

4. Dne 26. 10. 2022 AS UJEP jmenoval předsedu a další členy hlavní volební komise, a to ve 
složení: 

 
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. (předseda) 

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.  
Mgr. Veronika Kvochová 

doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 
Mgr. Gabriela Šilhavá 
Ing. Mgr. Petr Novák 
Bc. Eliška Láchová 
Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. 
 

5. Pro každou fakultu UJEP byla zřízena a jmenována dílčí volební komise a byl stanoven termín 
voleb. Předsedu a členy dílčí volební komise fakulty jmenoval akademický senát příslušné 
fakulty. Počet členů dílčí volební komise je stanoven s ohledem na počet míst, na kterých se 
volby do AS UJEP konají tak, aby na každém místě byli po celou dobu hlasování přítomni 
alespoň dva členové dílčí volební komise. 

 

Volby do AS UJEP na FSI UJEP: 
Termín voleb: 24. 11. a 25. 11. 2022 
Složení dílčí volební komise: doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D. (předseda), členové: Ing. Jan Štěrba, 
Ph.D.; Mgr. Martin Kozakovič; Ing. František Klimenda, Ph.D.; Mgr. Iryna Hren; Veronika 
Kešnerová; Vladimír Macháček 
 
Volby do AS UJEP na FSE UJEP: 
Termín voleb: 23. 11. 2022 
Složení dílčí volební komise: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D. (předseda), členové: Bc. Martin Černík; Bc. 
Jana Hanušová; Jan Brázda; Jana Černochová; Agáta Volfová 
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Volby do AS UJEP na FZS UJEP: 
Termín voleb: 18. 11. 2022 
Složení dílčí volební komise: Mgr. Veronika Kvochová (předsedkyně); PhDr. Alena Charvátová, 
Ph.D. (místopředsedkyně) a Miroslava Bernášková 

 
Volby do AS UJEP na FUD UJEP: 
Termín voleb: 30. 11. 2022 
Složení dílčí volební komise: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. (předseda); MgA. Adéla 
Machová, Ph.D.; Veronika Havlátová a Kristýna Hájková 
 
Volby do AS UJEP na FF UJEP: 
Termín voleb: 2. 12., 7. 12., a 9. 12. 2022 
Složení dílčí volební komise: Mgr. Gabriela Šilhavá (předsedkyně); doc. Hana Bergerová, Dr.; 
Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.; Vojtěch Posselt; Bc. Martin Sigmund; Vendula Stránská; PhDr. Mgr. 
Martin Šimsa, Ph.D.; Bc. Martin Šindler; PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D. a PhDr. Václav Zeman 
 

Volby do AS UJEP na PřF UJEP: 
Termín voleb: 30. 11. 2022 
Složení dílčí volební komise:  Bc. Eliška Láchová (předsedkyně), členové: Ing. Ivana Kadlečková; 
RNDr. Luboš Vrtoch; Ph.D., RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.; Mgr. Jan Dočkal, DiS.; Mgr. Vladan 
Hruška, Ph.D.; Anastasiia Tupygina; Jan Vaněček; Marek Semančík; Kateřina Pazderová; Bc. 
Michaela Fischerová; Bc. Kristýna Šedivá 
 
Volby do AS UJEP na FŽP UJEP: 
Termín voleb: 29. 11. 2022  
Složení dílčí volební komise: Ing. Mgr. Petr Novák (předseda), členové: Mgr. Kateřina Marková, 
Ph.D.; Lukáš Hodek; Ondřej Soukup; Nikol Suková 
 

Volby do AS UJEP na PF UJEP: 
Termín voleb: 5. 12. 2022 
Složení dílčí volební komise: Mgr. Miloš Makovský, Ph.D. (předseda), členové: Mgr. et MgA. 
Dagmar Myšáková, Ph.D.; Mgr. Martina Nesládková, MA.; doc. PhDr. Jana Pyšná, PhD.; Valérie 
Beránková; Anežka Jorová; Klaudie Kirvelová; Dora Elena Kováčová; Tereza Laliková; Kateřina 
Štěrbová; Kryštof Valenta; Adéla Vorbachová 

 

6. Kandidáti na členství v AS UJEP (dále jen „kandidáti“), kteří jsou písemně navrhováni alespoň 
jedním členem Akademické obce UJEP dané fakulty UJEP, musí svůj souhlas s volbou vyjádřit 
písemně. V návrhu jsou uvedeny: 

 základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho elektronické adresy 

 komora AS UJEP, do které bude kandidát volen. 

 Kandidáti nemohou být členy žádné volební komise . 

7. Na každé fakultě UJEP se zřizují dvě kandidátní listiny. Na jedné jsou uvedeni akademičtí 
pracovníci a na druhé studenti. Seznamy studentů a akademických pracovníků, kteří jsou 
oprávněni volit na dané fakultě, připraví děkanát fakulty a předá je předsedovi dílčí volební 
komise. 

8. Seznamy kandidátů včetně jmen navrhovatele nebo navrhovatelů kandidáta jsou zveřejněny 
nejméně 7 kalendářních dnů před termínem konání voleb do AS UJEP na úřední desce příslušné 
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fakulty. Za zveřejnění seznamu kandidátů odpovídá předseda dílčí volební komise . Na fakultě 
se mohou konat předvolební shromáždění, která se ale nesmí konat v den voleb. 

9. Členy AS UJEP volí členové akademické obce jednotlivých fakult UJEP tajným přímým 
hlasováním, a to akademičtí pracovníci z kandidátní listiny akademických pracovníků do AKAS 
a studenti z kandidátní listiny studentů do SKAS. 

10. Je-li akademický pracovník zároveň zařazen na pracovištích více fakult, na kterých se volí do 

AS UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.    

11. Je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na 
jedné z nich, kterou si zvolí. 

12. Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat 
nebo volit pouze do AKAS. 

13. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, jejichž náležitosti a způsob jejich platné úpravy 
voličem stanoví organizační pokyn vydaný a zveřejněný dílčí volební komisí na úřední desce 
příslušné fakulty minimálně 7 kalendářních dnů před konáním voleb do AS UJEP. Dílčí 
volební komise zajistí ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem fakulty tisk hlasovacích lístků. 

14. Dílčí volební komise po skončení hlasování: 

a) sestaví pořadí kandidátů v jednotlivých komorách AS UJEP sestupně podle počtu 
získaných hlasů a v případě rovnosti hlasů stanoví pořadí těchto kandidátů losem, 

b) zpracuje protokol o volbách do AS UJEP obsahující zejména: datum a způsob konání 
voleb, počet oprávněných voličů, počet odevzdaných hlasů, seznam kandidátů s vyznačením 
zvolených členů AS UJEP s uvedením počtu získaných hlasů, seznam náhradníků 
s vyznačeným pořadím, elektronické adresy všech nově zvolených členů AS UJEP, jména 
a podpisy předsedy a členů dílčí volební komise, 

c) předá protokol o volbách do AS UJEP předsedovi hlavní volební komise nejdéle do 
dvou pracovních dnů po termínu konání voleb. Zároveň dílčí volební komise odpovídá za 
zveřejnění protokolu na úřední desce příslušné fakulty. 

15. Nezvolení kandidáti v každé komoře AS UJEP, kteří získali více než 10 procent odevzdaných 
hlasů, se stávají náhradníky v pořadí podle počtu dosažených hlasů. Náhradník nastupuje na 
místo člena AS UJEP do dané komory za danou fakultu v případě, že se takové místo uvolní. 
Nezvolený kandidát se může funkce náhradníka písemně vzdát, a to bezprostředně po volbách 

buď předsedovi dílčí volební komise nebo předsedovi hlavní volební komise , nebo 
v průběhu volebního období předsedovi AS UJEP. Nezvolený kandidát automaticky ztrácí funkci 
náhradníka, pokud je naplněna některá z podmínek uvedených v čl. 1 odst. 6 písm. b) a d) se 
zřetelem na čl. 1 odst. 7. 

16. Členové Akademické obce UJEP mohou do 3 pracovních dnů po ukončení voleb do AS UJEP 
na příslušné fakultě podat předsedovi hlavní volební komise stížnost na průběh voleb. Hlavní 
volební komise do 10 kalendářních dnů stížnost posoudí, a buď ji zamítne, nebo volby zruší a 
bez zbytečného odkladu vyhlásí nové volby pro všechny fakulty, kterých se stížnost týká. 

17. Pokud na průběh voleb do AS UJEP na příslušné fakultě nebyla ve stanoveném termínu podána 
stížnost nebo byly všechny stížnosti zamítnuty jako nedůvodné, vyhlásí předseda hlavní 
volební komise výsledky na příslušné fakultě za konečné. 

18. Nejpozději do 23. 12. 2022 - hlavní volební komise vypracuje protokol o výsledku voleb do 

AS UJEP, jehož přílohou jsou protokoly z jednotlivých fakult, seznam členů AKAS a SKAS pro 
nové funkční období, jména a podpisy předsedy a členů hlavní volební komise. Tento protokol 
předá předseda hlavní volební komise předsedovi AS UJEP, který jej neprodleně zveřejní na 
úřední desce UJEP. 
 


