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Protokol o průběhu a výsledcích volby  

kandidáta na jmenování děkanem Přírodovědecké fakulty UJEP  
konané na řádném zasedání AS PřF UJEP dne 6. června 2018  

 
 

Volební komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem v souladu s čl. 8, odst. 3 Přílohy č. 1 Statutu PřF UJEP (Volební řád pro volbu 
kandidáta na jmenování děkanem) (dále jen „volební řád“) konstatuje, že:  
 

• volba byla organizována v souladu s volebním řádem v platném a účinném znění;  

• volbu vyhlásil AS PřF UJEP v souladu s čl. 1, odst. 2 volebního řádu na svém řádném zasedání 
dne 11. dubna 2018;  

• návrhy bylo možné podávat do středy 9. května 2018 do 12.00 hod.;  

• do uvedeného data byl podán jeden návrh kandidáta, který volební komise shledala 
formálně v pořádku;  

• navržen byl doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. – viz příloha č. 1 tohoto protokolu;  

• zveřejnění kandidátní listiny, životopisu a volebního programu kandidáta  na vývěsní desce 
a na veřejné části internetových stránek fakulty došlo ve středu 9. května 2018, týž den byly 
všechny tyto materiály předány předsedkyni AS PřF UJEP, která je ještě téhož dne rozeslala 
členům AS PřF UJEP;  

• předvolební shromáždění akademické obce, na kterém kandidát seznámil akademickou 
obec se svým volebním programem a zodpověděl dotazy členů akademické obce, se konalo 
ve středu 23. května 2018 od 13.00 hod. v místnosti CS-227;  

• samotná volba se konala na řádném zasedání ve středu 6. června 2018 od 13.00 hod. 
v místnosti CS-227 

 
K samotné volbě volební komise konstatuje, že:  

• řádné zasedání AS PřF UJEP zahájila předsedkyně senátu dr. Hejnová a po formálních 
bodech zahájila bod 3 a předala slovo předsedkyni volební komise dr. Liegertové, která 
seznámila přítomné s průběhem volby;  

• volba probíhala podle čl. 6 volebního řádu;  

• pro zvolení kandidáta byla potřeba nadpoloviční většina hlasů všech členů AS PřF UJEP;  

• hlasovací lístky obsahovaly jméno kandidáta v jednom řádku očíslované číslem 1;  

• platný hlasovací lístek musel mít zakroužkováno pořadové číslo kandidáta a nesměl být 
jiným způsobem upraven;  

• hlasem pro kandidáta byl hlasovací lístek se zakroužkovaným pořadovým  číslem kandidáta;  

• hlasování proběhlo v souladu s volebním řádem tajně;  

• po volbě sečetli členové volební komise odevzdané hlasovací lístky - viz součtová listina 
v příloze č. 2 tohoto protokolu;  
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