
 
 

VYHLÁŠENÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE  

V RÁMCI VOLEBNÍHO CELKU  
DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA 

 
Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (dále jen 
„AS DFJP“) vyhlašuje v souladu s Volebním řádem Akademického senátu 
Univerzity Pardubice ze dne 8. září 2021 (dále jen „VŘ UPCE“) termín a způsob 
voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice (dále jen „AS UPCE“)  
v rámci volebního celku Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „DFJP“). 
 
Volby do AS UPCE v daném volebním celku proběhnou v termínu: 
 

28. 11. 2022 až 02. 12. 2022 
 
Volby proběhnou elektronickým způsobem (https://evolby.upce.cz/). 
 
Do AS UPCE se v rámci volebního celku DFJP volí zvlášť 4 senátoři  
z řad akademických pracovníků a 2 senátoři z řad studentů. Akademičtí 
pracovníci volí zástupce z řad akademických pracovníků; studenti volí zástupce  
z řad studentů (čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 5 VŘ UPCE). 
 
Průběh voleb řídí dílčí volební komise jmenovaná předsednictvem AS DFJP  
ve složení: 
Bc. Adam Bílek (předseda dílčí volební komise), 
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D. (člen dílčí volební komise), 
Ing. Jiří Nožička, Ph.D. (člen dílčí volební komise). 
 
Návrhy na kandidáty do AS UPCE za DFJP může podávat každý člen nebo skupina členů 
akademické obce DFJP. Navrženým kandidátem může být pouze člen akademické obce DFJP. 
 
Písemné návrhy podepsané navrhovatelem se podávají členům dílčí volební komise (zvlášť  
z řad studentů a zvlášť z řad akademických pracovníků) nejpozději 10 dnů před konáním 
voleb, tj. 18. 11. 2022. Navržený kandidát musí s návrhem vyjádřit písemný souhlas, 
případně si jej vyžádá volební komise (čl. 3 odst. 8 VŘ UPCE).  
Formulář, který je možné pro podání návrhu použít, je přílohou tohoto dokumentu.  
 
Do kandidátní listiny nemohou být zapsány osoby, jejichž funkce je neslučitelná s funkcí 
senátora a členové volební komise (čl. 3 odst. 9 VŘ UPCE). 
 
Každý člen akademické obce má právo kandidovat a volit pouze v jednom volebním celku. 
Akademický pracovník může kandidovat nebo volit pouze ve volebním celku dle místa výkonu 
práce uvedeného v pracovní smlouvě. Student, který je zapsán do studia na více součástech 
univerzity, může kandidovat nebo volit v tom volebním celku, který si zvolí. Akademický 





 

NÁVRH KANDIDÁTA  
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY PARDUBICE  

ZA VOLEBNÍ CELEK DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA 
 
 

Navrhovatel: 
 
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Tímto navrhuji níže uvedeného jako kandidáta do voleb do Akademického senátu 
Univerzity Pardubice za volební celek Dopravní fakulty Jana Pernera pro funkční 
období 2023-2026. 
 
 

Kandidát: 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta: 
 
 
……………………………………………………………………………………  
 
Kandidát je navržen z řad: akademických pracovníků / studentů (nehodící se škrtněte) 
 
Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu Univerzity Pardubice  
za volební celek Dopravní fakulty Jana Pernera pro funkční období 2023-2026. 
 
 

V …………………………… dne ………………………… 
 
 
 

…………………………………………… (podpis navrhovatele) 
 
 
 

…………………………………………… (podpis navrženého kandidáta) 
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