
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 22.03.2011 

(M 305, budova FSE UJEP, od 13:30) 

 

 

Prezenční listina:   10 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D., Ing. Tomáš Nepovolný, RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., PhDr. 
Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. 

Lucie Kašparová, Kristýna Kulštejnová, Michaela Lišková, Volodymyr Volf, 

Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů. 

 

 

Program řádného zasedání: 

 

1) Volba předsedy AS FSE UJEP 
2) Stanovení termínu doplňovacích voleb do AS FSE UJEP 
3) Navržení volební komise pro doplňující volby do AS FSE UJEP 
4) Různé 

 
 
 
Ad 1. Volba předsedy AS FSE UJEP 
 
Místopředseda Volodymyr Volf přivítal všechny přítomné a ohlásil první bod jednání – volbu 
předsedy AS FSE UJEP.  
 
Byla navržená volební komise ve složení:  
 
Lucie Kašparová – předseda komise 
Kristýna Kulštejnová – členka volební komise  
 
Volební komise byla schválená a proti nebyly vzneseny žádné námitky. 
 
Do funkce předsedy AS FSE UJEP byl Kateřinou Smejkalovou navržen Petr Hlaváček, přičemž 
Petr Hlaváček se svojí kandidaturou souhlasil. K volbám pokračoval jediný kandidát Petr 
Hlaváček.  
 
Výsledek tajného hlasování: 8 pro x 0 proti x 1 se hlasování zdržel 
 
Závěr: Kandidát na předsedu AS FSE UJEP Petr Hlaváček BYL ZVOLEN Akademickým 
senátem FSE UJEP pro funkci předsedy AS FSE UJEP. 
 
 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=1163
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24


Ad 2. Stanovení termínu doplňovacích voleb do AS FSE UJEP 
 
Předseda Petr Hlaváček poděkoval všem přítomným členům za zvolení do funkce a ohlásil 
další bod jednání - Stanovení termínu doplňovacích voleb do AS FSE UJEP. Přečetl všem 
přítomným body VaJŘ FSE UJEP, které se týkají průběhu voleb a všech náležitostí s volbami 
spojenými. Požádal přítomné kolegy, aby navrhli nějaké termíny pro konání voleb. Byly 
navrženy termíny s tím, že v případě nedosažení volební účasti minimálně 20% členů 
akademické obce proběhne druhé kolo, případně třetí kolo voleb, kde již není stanovena 
žádná minimální účast členů akademické obce:  
 
- první kolo voleb do AS FSE UJEP - 18. dubna  
- druhé kolo voleb do AS FSE UJEP – 25. dubna 
- třetí kolo voleb do AS FSE UJEP – 2. května 

volby budou probíhat vždy v trvání od 9:00 do 15:00 hodin. 

Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Předseda Petr Hlaváček nechal o 
návrhu hlasovat. 

Výsledek hlasování:  7 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 

Závěr hlasování: doplňující volby do pedagogické a studentské kurií AS FSE UJEP se budou 
konat dle jednohlasně schváleného návrhu : 

- první kolo voleb do AS FSE UJEP - 18. dubna  
- druhé kolo voleb do AS FSE UJEP – 20. dubna 
- třetí kolo voleb do AS FSE UJEP –  27. dubna  

volby budou probíhat vždy v trvání od 9:00 do 15:00 hodin. Listiny kandidátů pro volby do 
pedagogické i studentské kurie budou odevzdány a zveřejněny do středy 13. dubna. 

 
 
Ad 3. Navržení volební komise pro doplňující volby do AS FSE UJEP 
 
Předseda Petr Hlaváček také požádal přítomné členy o navržení kandidátů pro volební komisi 
k volbám do AS FSE UJEP. Do volební komise byli navržení: 
 
- Jaroslav Vocásek 
- Ing. Petra Olšová Ph.D. (předseda volební komise) 
- Ing. Tomáš Nepovolný 
- Lucie Kašparová  
- Kristýna Kulštejnová 

 
Výsledek hlasování: 7 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 

Závěr hlasování: Navržení kandidáti pro volební komisi byli schválení, proti návrhu nebylo 
žádných námitek. 
 
 
 
 
 



 
Ad 3. Různé  
 
Předseda Petr Hlaváček poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího 
řádného zasedání na 4. května 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis dne 22.3.2011 provedl Volodymyr Volf  
 
       Schválil  ………………….…………………………………. 
           Ing. Petr Hlaváček, Ph.D. 
 
 
 

 

 
 
 

 

 


