Vyhlášení doplňkových voleb
Dne 30. 8. 2021 složil úspěšně poslední část SZZ student Karel Soběhart, čímž přestal být
studentem a tím pádem i členem akademické obce. Z tohoto důvodu pozbyl svůj mandát člena
AS TUL za okrsek FP. Podle zápisu o výsledcích voleb do komory akademických pracovníků
AS TUL a voleb do komory studentů AS TUL (9. 6. 2020, 10. 6. 2020) není náhradnice či
náhradník, kteří by se uvolněného mandátu mohli ujmout.
Z výše uvedených důvodů podle odst. 17 Volebního řádu Akademického senátu Technické
univerzity v Liberci ze dne 3. 1. 2017 požádal AS TUL příslušný okrsek o vyhlášení
doplňkové volby. Situace byla projednána dvakrát s předsedy akademických senátů
příslušných okrsků. Ti souhlasili s vypsáním voleb na začátek semestru, aby mohli již
kandidovat i volit také nově zapsaní studenti a studentky. Druhým důvodem pro vypsání
následně navržených termínů je blížící se volba rektorky či rektora.
Funkci hlavní volební komise plní podle téhož odstavce předsednictvo AS TUL, tedy
předseda Jan Berki a místopředsedové Vlastimil Hotař a Ondřej Havelka.
Volby proběhnou pouze elektronicky, vyhlášení voleb bude na 244. zasedání AS FP, záměr
bude vyvěšen na webové stránce fakulty.
Na základě předběžné dohody mezi předsedy AS žádá AS TUL akademické senáty FZS a FP
o vyhlášení doplňkových voleb do komory studentů AS TUL v jejich okrscích následovně






žádost o vyhlášení voleb AS TUL: 14. 9. 2021
datum vyhlášení doplňkových voleb na FP TUL 16. 9. 2021
termín pro podávání a zveřejnění kandidátek: 24. 9. 2021 do 12.00 podání, do 14.00
zveřejnění
termín pro uskutečnění voleb v okrscích: 4. 10. 2021 od 9.00 do 17.00
termín pro vyhlášení výsledků voleb v okrscích a předání výsledků hlavní volební komisi:
4. 10. 2021 do 19.00

Návrh volební komise za okrsek FP
Komora zaměstnanců
 Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D., Katedra matematiky a didaktiky matematiky
 Mgr. Petra Peldová, Ph.D., Katedra anglického jazyka
 Mgr. Martin Slavík, Ph.D., Katedra chemie
Komora studentů
 Bc. Vojtěch Konopa, Učitelství fyziky pro střední školy/Učitelství matematiky pro
střední školy
 Bc. David Syrovátka, Učitelství pro 2. stupeň základních škol Anglický jazyk/Chemie
 Eliška Suchardová, Chemie se zaměřením na vzdělávání/Matematika se zaměřením na
vzdělávání

