Řádné volby do
Akademického senátu
Fakulty ekonomické
Západočeské univerzity v Plzni
Akademický senát Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni
v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FEK

vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu FEK
na období 2. 3. 2017 – 1. 3. 2020
Obecný termín konání voleb byl usnesením AS FEK ze dne 15. 6. 2016
stanoven na týden 14. 11. – 18. 11. 2016. Konkrétní termíny voleb stanoví
volební komise v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FEK ZČU.
Návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce FEK ZČU
písemně prostřednictvím jakéhokoliv člena volební komise k rukám předsedy
volební komise od 22. 6. do 31. 10. 2016.
Seznam členů volební komise, formuláře pro návrh kandidáta a další
informace k volbám jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách
AS FEK.

V Plzni, dne 15. 6. 2016

JUDr. Ing. David Martinčík
Předseda AS FEK

Harmonogram řádných voleb do AS FEK na období 2. 3. 2017 - 1. 3. 2020
Stanoveno podle VJŘ AS FEK, příslušné články a odstavce jsou uvedené u jednotlivých
termínů. Konec volební kampaně stanoven podle VJŘ AS ZČU, článek 9.
vyhlášení voleb do AS FEK: 15. 6. 2016 (čl. 6, odst. 2 a 3), usnesení zveřejnit na
Úřední desce FEK ZČU a na nástěnkách a webu AS FEK
obecný termín voleb: 45. kalendářní týden, tj. 14. – 18. 11. 2016 (čl. 6, odst. 2)
do 20. 6. 2016 – předseda AS FEK jmenuje volební komisi (čl. 5, odst. 2)
od 22. 6. 2016 – podávání návrhů na kandidáty prostřednictvím jakéhokoliv
člena volební komise k rukám jejího předsedy; návrh může se souhlasem
navrženého kandidáta podat každý člen akademické obce (čl. 7, odst. 2)
31. 10. 2016 – ukončení podávání návrhů na kandidáty (čl. 7, odst. 2)
do 24. 10. 2016 – děkanát zveřejní na Úřední desce FEK ZČU abecední seznamy
oprávněných voličů podle volebních částí (čl. 8, odst. 1)
do 24. 10. 2016 – volební komise stanoví konkrétní termíny voleb pro jednotlivé
volební části (čl. 6, odst. 4)
do 31. 10. 2016 – možnost podání návrhu na opravu seznamu oprávněných voličů (čl.
8, odst. 2)
do 7. 11. 2016ě – děkan rozhodne o podaných návrzích na opravu seznamu
oprávněných voličů (čl. 8, odst. 2)
do 7. 11. 2016 – volební komise zveřejní kandidátní listiny současně s konkrétními
termíny voleb a umístěním volebních místností. Zároveň volební komise rozhodne o
kandidátech, kteří nebyli na kandidátní listiny zařazeni a jejich jména zveřejní (čl. 7,
odst. 4)
do 13. 11. 2016 (00:00) – ukončení volební kampaně (subsidiárně VJŘ AS ZČU, čl. 9,
odst. 1)
v týdnu od 14. 11. do 18. 11. 2016 ve stanovených dnech proběhnou volby v Plzni a v
Chebu
do 25. 11. 2016 – volební komise vyhlásí předběžný výsledek voleb (čl. 10, odst. 1)
do 4. 12. 2016 – písemné námitky proti předběžnému výsledku voleb, k rukám
předsedy volební komise (čl. 10, odst. 2)
do 16. 12. 2016 – volební komise rozhodne o námitkách a rozhodnutí zveřejní (čl.
10, odst. 2)
do 23. 12. 2016 – volební komise vyhlásí konečné výsledky voleb (tj. zveřejnění
výsledků na Úřední desce FEK); zveřejněním výsledků volební komise zaniká (čl. 10,
odst. 4 a 6)
na DFEK archivovat zprávu o konečném výsledku voleb a platné a neplatné volební
lístky po dobu 5 let (čl.10, odst. 7)

Řádné volby do AS FEK na funkční období 2. 3. 2017 – 1. 3. 2020
Návrh kandidáta za volební část akademických pracovníků FEK ZČU
v Plzni
Jméno a příjmení
kandidáta

Tituly kandidáta

Volební část, za kterou
kandidát kandiduje

Pracovní zařazení *

Osobní číslo kandidáta

Akademická
Jméno navrhovatele

Příjmení navrhovatele

Podpis navrhovatele:
S návrhem souhlasím.

Podpis kandidáta

Pokyny k vyplnění:
* uveďte např. asistent, odborný asistent, docent, profesor atd.

Osobní číslo navrhovatele

Řádné volby do AS FEK na funkční období 2. 3. 2017 – 1. 3. 2020
Návrh kandidáta za volební část studentů FEK ZČU v Plzni
Jméno a příjmení
kandidáta

Tituly kandidáta

Osobní číslo kandidáta

Volební část, za kterou
kandidát kandiduje

Místo studia *

Studijní zařazení **

Příjmení navrhovatele

Osobní číslo navrhovatele

Studentská
Jméno navrhovatele

Podpis navrhovatele:
S návrhem souhlasím.

Podpis kandidáta

Pokyny k vyplnění:
* uveďte Plzeň nebo Cheb
** uveďte stupeň studia (bakalářské nebo navazující), formu studia (prezenční nebo
kombinovaná) a ročník

