
Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Univerzity 

Pardubice  

 

Vážení členové akademické obce Fakulty filozofické,  

 

v březnu tohoto roku zaniknul mandát senátorky zastupující naši fakultu ve studentské komoře 

AS UPCE, a tím nastala potřeba uspořádání doplňovacích voleb, z nichž vzejde nový zastupitel 

naší fakulty v tomto celouniverzitním orgánu. Jeho funkční období potrvá pouze do prosince 

2022, kdy AS UPCE končí mandát.  

 

Volby proběhnou elektronicky dle volebního řádu AS UPCE.  

https://www.upce.cz/sites/default/files/public/luva3059/volebni-

rad_as_upce_2021_171274.pdf 

Návrhy v písemné podobě včetně písemného souhlasu kandidáta mohou volební komisi 

(prostřednictvím sekretariátů jednotlivých kateder či pracovišť členů volební komise) 

podávat všichni studenti FF. Volební komise zapíše na volební lístek pouze ty z kandidátů, 

kteří svou nominaci potvrdí písemným souhlasem.  

 

Uzávěrka přijímání návrhů:  

Pátek 9. září 2022   

 

Představení kandidátů: 

Elektronicky  

 

Termín voleb:  

Čtvrtek 22. září 2022, od 8:00 hodin, elektronicky 

Pátek 23. září 2022, do 16:00 hodin, elektronicky 

 

Členové dílčí volební komise za FF:  

Lucie Hájková (KVV) 

Lukáš Hambálek (KAA) 

Vendula Cílečková (ÚHV) 

Náhradníci:  

Kateřina Korábková (KLKS) 

 

V Pardubicích dne 13. 6. 2022      

Marta Pató 

předsedkyně AS FF  

https://www.upce.cz/sites/default/files/public/luva3059/volebni-rad_as_upce_2021_171274.pdf
https://www.upce.cz/sites/default/files/public/luva3059/volebni-rad_as_upce_2021_171274.pdf


OBECNÉ INFORMACE PRO VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

UNIVERZITY PARDUBICE 

- Akademický senát Filozofické fakulty UPa (dále jen AS FF) vyhlašuje konání, termín a místo 

voleb do AS UPa 

- Akademický senát jmenuje členy dílčí volební komise (VK). 

- Není dán přesný počet členů dílčí VK.  

- Člen dílčí VK nemůže kandidovat do senátu, ale je voličem. 

- Návrh kandidáta nebo kandidátů do studentské komory podávají studenti FF  

- S kandidaturou musí navržený kandidát souhlasit, což potvrdí písemným prohlášením a 

podpisem. 

- Písemný návrh a písemný souhlas kandidáta musí být odevzdány dílčí volební komisi 

nejpozději 10 dnů před konáním prvního dne voleb. Lze odevzdat na jednom formuláři. 

- Kandidátní listina, termín, místo a způsob volby pro příslušný volební celek musí být 

zveřejněny na informačních deskách univerzity, instalovaných v prostorách příslušného 

volebního celku nejméně 7 dní před konáním voleb. 

- Kandidáti, kteří zůstanou na kandidátkách pod čarou, se stávají náhradníky pro případ 

ukončení senátorského postu. 

 

Volby do senátu elektronickým způsobem  

(1) Specifikace volebního systému, návod k jeho použití a způsob autentizace voličů jsou 

zveřejněny dílčí volební komisí v rámci informací podle čl. 3 odst. 10. Tyto informace 

připravuje dílčí volební komise v součinnosti s organizačním útvarem univerzity (Centrum 

informačních technologií a služeb), který se podílí na zajištění technického provozu volebního 

systému a který poskytuje volební komisi technickou podporu při obsluze volebního systému.  

(2) Podmínkou pro hlasování při elektronickém způsobu hlasování je předchozí autentizace 

voliče prostřednictvím jeho přístupových univerzitních údajů (doménového účtu). Své 

přístupové univerzitní údaje volič zadává prostřednictvím předem určeného rozhraní.  

(3) Seznamy oprávněných voličů, kandidátní listiny a další podstatné informace o volbách 

předávají předsedové dílčích volebních komisí nejpozději 5 dní před prvním dnem konání voleb 

dohodnutým způsobem v předem domluveném formátu organizačnímu útvaru univerzity, který 

se podílí na technickém zajištění provozu volebního systému  

(4) V případě konání voleb elektronickým způsobem provádí volič volbu přímo ve volebním 

systému, přičemž volební systém ho na důsledky této volby upozorňuje před odesláním 

hlasovacího lístku. Volební systém rovněž znemožňuje opakovanou volbu. 


