
 

 

Ústřední volební komise pro volby do Akademického senátu Slezské univerzity na období 2017-2020 

se většinově shodla na tomto 

u s n e s e n í  

upravujícím harmonogram a upřesňující pravidla voleb do Akademického senátu Slezské univerzity 

v Opavě na období 2017-2020 ze dne 15. 12. 2016: 

1. Ústřední volební komise pro volby do Akademického senátu Slezské univerzity na období 2017-

2020 (dále jen ÚVK AS SU), jmenovaná předsedou Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě 

(dále jen AS SU) na základě usnesení AS SU ze dne 25. 10. 2016, vyhlásila v souladu s ustanovením 

odst. 3, čl. 4 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity v platném znění 

(dále jen VJŘ) období konání prvního kola voleb do AS SU na týden od 20. února do 24. února 2017. 

Toto období je závazné pro všechny univerzitní součásti. Stanovení konkrétních termínů a míst 

konání voleb v rámci tohoto období je plně v kompetenci dílčích volebních komisí a musí se řídit 

ustanoveními VJŘ (zejména pak odst. 7, čl. 5 VJŘ). 

2. Lhůty stanovené v harmonogramu a upřesňujících pravidlech voleb do AS SU (dále jen 

harmonogram) jsou pouze doporučující a nejsou pro jednotlivé univerzitní součásti závazné, nedojde-

li nedodržením těchto lhůt k porušení některého z ustanovení VJŘ. Zejména se to týká zveřejnění 

seznamu kandidátů do AS SU, který jsou dílčí volební komise povinny zveřejnit nejpozději 3 dny před 

prvním dnem konání voleb, a to způsobem předepsaným jim VJŘ dle odst. 3, čl. 7 VJŘ, přičemž VJŘ 

neukládá dílčím volebním komisím povinnost oznamovat návrhy kandidátů ústřední volební komisi. 

3. ÚVK doporučuje dílčím volebním komisím, aby spolu s konkrétními termíny a místy konání voleb 

na jim příslušejících univerzitních součástech podle bodu 1 ve svých harmonogramech zveřejnily 

konkrétní způsob, jakým lze podávat návrhy na kandidáty, jak jim to ukládá odst. 2, čl. 7 VJŘ, a to 

včetně termínu, do kdy lze návrhy podávat. 

4. ÚVK žádá dílčí volební komise jednotlivých univerzitních součástí, aby vypracovaly písemnou 

zprávu o postupu plnění jednotlivých povinností, které jim ukládá VJŘ, a tuto zprávu písemně či 

elektronicky zaslaly předsedovi ÚVK nejpozději do 2. února 2017. 
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