
VOLEBNÍ ÁD  odborové organizace PEDFŘ  
UK
  Pro volbu len  fakultního výboru a kontrolní komise odborové organizace na UK Pedfč ů

l. Volby se konají formou odevzdání vypln ného volebního lístku.ě

2. Kandidátem na volenou funkci lena Fakultního výboru  nebo lena Kontrolní komiseč č  
m že být každý len odborové organizace na PedF, který byl navržen Fakultním výboremů č  
nebo navržen z pléna. Zápis na kandidátku je podmín n písemným souhlasem navrhovaného.ě

3. Písemný návrh musí být doru en na Fakultní výbor  /p es podatelnu/ do 28.2.2018.č ř  
Kone ný seznam všech kandidát  bude zve ejn n Fakultním výborem dne 5.3.2018.č ů ř ě

4. Volební lístek se všemi navrženými kandidáty obdrží každý len vč  místnosti . 431, ve 4.p.č  
v dob  kdy p jde volit a to: 14.3.2018 od 9 hodin do 15 hodin. Zě ů  uvedených kandidát  jeů  
t eba zakroužkovat nejvíce 5 kandidát  do Fakultního výboru  a 2 do Kontrolní komise. Volbyř ů  
do výboru  jsou tajné. Za platný  volební lístek je považován takový lístek, který spl ujeň  
požadavky obsažené v aktuálních instrukcích.

5. Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším po tem hlas , a to vč ů  po tu 5 do Fakultního výboru  a 2č  
do Kontrolní komise.

6. Nov  zvolený Fakultní výbor zvolí ze svého st edu p edsedu , místop edsedu  na ustavujícíě ř ř ř  
sch zi, konané nejpozd ji do 14 kalendá ních  dn  po vyhlášení výsledk  voleb. ů ě ř ů ů

7. Volby jsou platné p i jakékoliv ú asti. Výsledky voleb budou oznámeny na nást nce a nař č ě  
webu do 7 kalendá ních dn .ř ů

8. Volební období  je p tileté.ě

9. O výsledku voleb bude sepsán volební protokol, který sestaví a podepíší všichni lenovéč  
volební komise.

10. Tento volební ád nabývá platnosti a ú innosti dnem 19.2.2018ř č

V Praze dne 19.2.2018                                                           Mgr Bc.Marie Lohynská

            P edsedkyn   FV odborové organizaceř ě

 


