ÚSTŘEDNÍ VOLEBNÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SENÁTU
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ
Předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě na základě zákona č.111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a
Statutu Slezské univerzity v Opavě v úplném znění vypisuje řádné volby do Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě.
Vlastní volby do Akademického senátu Slezské univerzity se uskuteční ve dnech od 20. 2. do
24. 2. 2017 (1. kolo) a případné 2. kolo ve dnech od 27. 2. do 3. 3. 2017. Konkrétní dny
konání voleb na jednotlivých fakultách a MÚ určí dílčí volební komise fakult a MÚ ve smyslu
Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě ze dne 4. 10.
2006 a zveřejní v harmonogramech jimi vypracovaných.
Ústřední volební komise Slezské univerzity bude pracovat ve složení:
JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
Mgr. Jiří Jahn, Ph.D.
Tereza Grimmová
Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.

Harmonogram a upřesňující pravidla voleb do AS SU v Opavě
Do 12. 12. 2016
• Ústřední volební komise zašle předsedům AS SU FPF, FVP a OPF žádost o ustavení
dílčích volebních komisí
Do 9. 1. 2017
• Akademické senáty FPF, FVP a OPF ustaví na svých fakultních zasedáních dílčí volební
komise fakult.
• Akademické senáty FPF, FVP a OPF zveřejní vypsání voleb do AS SU.
• Členy dílčí volební komise pro MÚ jmenuje předseda senátu na základě usnesení senátu.
• Dílčí volební komise pro MÚ zveřejní vypsání voleb do AS SU.
Do 16. 1. 2017
• Dílčí volební komise zveřejní harmonogramy průběhu voleb na svých fakultách a MÚ.
• Dílčí volební komise ve svých harmonogramech voleb stanoví termíny, místo a způsob
odevzdávání návrhů na kandidáty do AS SU (do zaměstnanecké a studentské komory).
Do 16. 1. 2017
• Ústřední volební komise AS SU zašle dílčím volebním komisím do AS SU návrh
hlasovacího lístku, vzor protokolu o průběhu voleb a pravidla k vyhodnocování voleb.
Do 25. 1. 2017 do 12.00 hodin
• Dílčí volební komise oznámí ústřední volební komisi AS SU návrh kandidátky do nového
AS SU za jednotlivé fakulty a MÚ.
Do 27. 1. 2017 do 9.00 hodin
• Dílčí volební komise AS SU oznámí návrh kandidátů do nového AS SU všem
zaměstnancům a studentům na dostupných místech na jednotlivých fakultách a webových
stránkách SU v Opavě.

Způsob hlasování bude na všech fakultách a MÚ SU v Opavě jednotný. V hlasovacím lístku
volič předepsaným způsobem označí kandidáta/ty do senátu, které volí. Způsob značení
a podmínky platnosti hlasovacího lístku musí být uvedeny na hlasovacím lístku. Hlasovací
lístek, který by byl upraven jinak než předepsaným způsobem, je neplatný.
Za zvolené budou považováni ti kandidáti, kteří získají ve volbách nejvyšší počet hlasů
a umístí se na volebních lístcích takto:
•
•
•

ve volbách do zaměstnanecké komory na každé fakultě první 4 kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů
ve volbách do studentské komory na každé fakultě první 3 kandidáti s nejvyšším
počtem hlasů
za MÚ 1 kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Výsledky voleb budou zveřejněny ústřední volební komisí AS SU do 3 dnů po posledním
kole voleb, a to všem zaměstnancům a studentům na přístupných a viditelných místech.

V Opavě dne 15. 12. 2016

Mgr. Jiří Jahn, Ph.D.
předseda ústřední volební komise Slezské univerzity

