
Vyhlášení a organizace voleb do AS JU 2014 
 
V souladu s článkem 4 odstavec 1 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích vyhlásil rektor JU, prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., volby do Akademického 
senátu JU pro období 2014-2017.  
 
Hlavní volební komise na základě čl. 4, odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu JU stanovila 
tento termín voleb: 
 
středa 21. května 2014 od 10:00 do 16:00; 
 
čtvrtek 22. května 2014 od 8:00 do 14:00. 
 
Po oba dny se budou volby konat v přízemí budovy PF JU, Jeronýmova 10, České Budějovice, v místnosti 
J 113. 
 
Harmonogram a organizace voleb: 
 
1. Návrhy kandidátů lze v písemné formě podat k rukám předsedovi dílčí komise Ing. M. Šerému, Ph.D. 
(pondělí 12. 5. 2014) nebo na sekretariátu PF JU paní D. Pouzarové (kdykoliv) na předepsaném formuláři do 
pondělí 12. 5. 2014 do 16.00. Návrh musí být podán osobně nebo interní poštou a musí obsahovat všechny 
stanovené náležitosti (včetně platných kontaktních údajů), jinak bude považován za neplatný. V zájmu 
hladkého průběhu voleb žádáme navrhovatele, aby dodali současně s návrhem i písemný souhlas 
kandidáta s kandidaturou.  
 
2. Navržení kandidáti, jejichž souhlas nebyl dílčí volební komisi doručen spolu s návrhem kandidatury, 
mohou do středy 14. 5. do 16:00 předat svůj písemný souhlas s kandidaturou předsedovi dílčí volební 
komise. 
 
3. Seznam navržených kandidátů, kteří vyslovili svůj souhlas s kandidaturou, zveřejní dílčí volební komise 
na webových stránkách fakulty v pátek 16. 5. 2014.  
 
4. Sečtení a vyhlášení výsledků: 23. 5. 2014, 12:00 
 
 
5. Do 27. 5. 2014, 14:00 - lhůta pro podání stížnosti proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb (blíže viz 
Volební a jednací řád AS JU, čl. 9, odst. 5). Stížnost lze v písemné formě předat k rukám kteréhokoli člena 
hlavní volební komise (kompletní soupis členů viz „Vyhlášení voleb do AS JU), optimálně k rukám předsedy, 
místopředsedy nebo zástupkyni PF JU v hlavní volební komisi: 
prof. Ing. Jan Kouřil, Ph.D., předseda (FROV) 
Ing. Jaroslav Vrchota, PhD. Místopředseda (EF) 
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. (PF) 
 
Veškeré dokumenty a formuláře jsou dostupné z webových stránek PF JU v sekci „Úřední deska“ - „Volby do 
Akademického senátu JU pro období 2014-2017“.  
 
Další obecné informace o konání a průběhu voleb jsou obsaženy ve Volebním a jednacím řádu Akademického 
senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
(http://www.jcu.cz/structure/senate) 
 
 
 
               Ing. Michal Šerý, Ph.D., v. r. 
              předseda dílčí volební komise 
 
Kontakt:  
Ing. Michal Šerý, Ph.D., předseda dílčí volební komise 
(katedra aplikované fyziky a techniky, J 216, tel.: 387 773 103, e-mail: kyklop@pf.jcu.cz) 
Dana Pouzarová, asistentka děkana  
(děkanát PF JU, J 211, tel.: 387 773 034, 386 354 683, e-mail: danapo@pf.jcu.cz) 


