
Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1

VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Akademický senát na svém zasedání dne 20. 9. 2016 dle čl. 17, odst. 1
Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

vyhlásil svým usnesením doplňovací volby do akademického senátu.

Doplňovací  volby  budou  probíhat  v I. kurii  zaměstnanecké  (jeden  volený  zástupce)  na  zbytek
funkčního období (do 31. 3. 2018). 

Volby budou probíhat ve dnech 24. - 27. 10. 2016 vždy od 10:00 - 14:00 hod. Místem konání voleb
bude vstupní hala budovy fakulty na adrese Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Přípravu a průběh voleb organizuje  a řídí  volební  komise ve složení  J.  Štípek,  A.  Jančařík,  D.
Čechová, L. Vaňková, J. Vais, M. Linková.

Předsedou volební komise byl akademickým senátem zvolen: J. Štípek (jiri.stipek@pedf.cuni.cz)

Právo  volit  v těchto  volbách  má  každý  člen  akademické  obce  fakulty,  který  je  zařazen
v I. zaměstnanecké kurii. Volby jsou přímé s tajným hlasováním. Hlasuje se osobně, zastoupení není
přípustné.

Kandidát na členství v senátu musí být členem akademické obce v kurii, do které jsou vyhlášeny
volby.  Kandidáta  může  navrhnout  kterýkoliv  člen  akademické  obce.  Návrhy  na  kandidáty  se
odevzdávají  volební  komisi prostřednictvím  podatelny,  která  opatří  návrh  razítkem  s datem
a časem podání návrhu. Počet kandidátů není omezen.

Kandidatura musí být doložena podpisy alespoň 5 členů kurie, za níž uchazeč kandiduje,  a jeho
písemným souhlasem s kandidaturou. Rozhodne-li se kandidát odstoupit z voleb, odevzdá volební
komisi ve stejné lhůtě písemné prohlášení o rezignaci prostřednictvím podatelny.

Harmonogram voleb

20. 9. 2016 vyhlášení voleb

13. 10. 2016 do 12.00 hod.  ukončení podávání návrhu na kandidáty

do 18. 10. 2016 vyvěšení kandidátní listiny

24. - 27. 10. 2016 volby

do 1. 11. 2016 zveřejnění protokolu o výsledcích voleb

V Praze dne 20. 9. 2016

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 
předseda akademického senátu



PŘÍLOHA

Kurie, v nichž doplňovací volby probíhají:

I. kurie (zaměstnanecká)

Katedra českého jazyka

Katedra české literatury

Katedra anglického jazyka a literatury

Katedra germanistiky

Katedra francouzského jazyka a literatury

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky

Kabinet výuky cizích jazyků

Katedra tělesné výchovy

V Praze dne 20. 9. 2016

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 
předseda akademického senátu
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