Protokol o výsledku voleb
Název voleb: Doplňovací volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity ve volebním obvodu studentů
15. 6. 2019 – 22. 6. 2019 23:00
Vážené studentky, vážení studenti PřF MU, byli zveřejněni kandidáti, jejich volební programy a prohlášení
v Aplikaci a na webových stránkách PřF MU. doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., předseda Volební a mandátové komise
AS PřF MUVážené studentky, vážení studenti PřF MU, volební seznamy jsou dostupné na dokumentovém serveru.
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., předseda Volební a mandátové komise AS PřF MUVážené studentky, vážení studenti
PřF MU, předseda Akademického senátu PřF MU vyhlásil doplňující volby ve volebním obvodu studentů AS PřF
MU (viz níže). Máte tedy možnost zvolit své zástupce, kteří se budou podílet na důležitých rozhodnutích vedení
fakulty.
Veškeré informace o průběhu voleb budou zveřejňovány zde a na webu PřF MU. Vlastní hlasování se odhraje
v této aplikaci E-volby.
Vzhledem k poslední novele Statutu PřF MU neplatí omezení z hlediska řetězení počtu mandátů z předchozích
období, Vaše případné zvolení pro toto zkrácené funkční období nevylučuje jakoukoliv příští kandidaturu.
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., předseda Volební a mandátové komise AS PřF MU Vyhlášení doplňovacích voleb
do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve volebním obvodu studentů, včetně
harmonogramu úkolů a lhůt pro tyto volby
Milé studentky, milí studenti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity,
v souladu s Volebním řádem Akademického senátu PřF MU (dále jen „volební řád“) vyhlašuji tímto doplňovací
volby do Akademického senátu PřF MU (dále jen „Senát“) ve volebním obvodu studentů, a to pro zbytek funkčního období 2017–2020 (do 31. srpna 2020). Tímto též stanovuji tento harmonogram úkolů a lhůt: 15. května
2019: zveřejnění vyhlášení voleb na webových stránkách PřF MU a v aplikaci Informačního sytému Masarykovy
univerzity E-volby (dále jen „Aplikace“ a „IS MU“); od 16. května 2019 00:00 do 7. června 2019 01:00: přijímání
kandidatur Volební a mandátovou komisí Senátu (dále jen „volební komise“). Kandidatury musí být podány v souladu dle čl. 9 volebního řádu, tedy odeslané včetně všech povinných příloh pomocí elektronické pošty z IS MU
na adresu volebni.komise@sci.muni.cz; nejpozději 21. května 2019: zpřístupnění volebního seznamu (= seznamu
osob oprávněných volit a být volen, bez uvedení UČO – univerzitního čísla osoby) volební komisí členům příslušného volebního obvodu prostřednictvím Aplikace;7. června 2019 mezi 06:00 a 23:59: zveřejnění kandidátů,
jejich volebních programů a prohlášení volební komisí v Aplikaci a na webových stránkách PřF MU; od 15. června
2019 00:00 do 22. června 2019 23:00: vlastní hlasování konané prostřednictvím Aplikace. V Aplikaci bude možno
odevzdat hlas maximálně pěti kandidátům.
Volby organizuje a řídí v souladu s volebním řádem Volební a mandátová komise Senátu. Pro veškerou komunikaci s touto komisí používejte výhradně elektronickou poštu odesílanou prostřednictvím IS MU na e-mailovou
adresu volebni.komise@sci.muni.cz (čl. 1 odst. 3 volebního řádu).
Milé kolegyně, milí kolegové,
věřím, že využijete tuto příležitost k uplatnění svého práva ovlivňovat směřování naší fakulty ať již vlastní
kandidaturou, nebo uvážlivou volbou svých zástupců v nejvyšším zastupitelském orgánu fakultní akademické
samosprávy.
V Brně dne 14. května 2019 RNDr. Milan Baláž, Ph.D. předseda AS PřF MU
Volby vyhlásil: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., učo 9982
Důležitost volby: Důležitá.
Upřesnění zpracování výsledků: Volba je tajná. Výsledek volby se zveřejňuje všem.
Kdo smí hlasovat/volit/vybírat:
•student: 1431 Přírodovědecká fakulta
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A. Mgr. Dominik Bleša – 77 hlasů
B. Jakub Fedra – 60 hlasů
C. Bc. Jindřiška Fialová – 58 hlasů
D. Bc. Lukáš Jirásek – 94 hlasů
E. Kateřina Weisová – 109 hlasů
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Předpočítaný možný počet hlasujících

2711 osob (čas předpočítání: 22. 6. 2019 03:02)

Počet osob, které hlasovaly

284 osob

Aktuální procento účasti

10.48 %
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