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Harmonogram voleb do AS PdF OU (2021) 
    

Harmonogram se řídí platným Volebním řádem AS PdF OU. 
    

11.10.2021 Vyhlášení řádných voleb do AS PdF OU děkanem PdF OU 
11.10.2021 Mezní termín zveřejnění harmonogramu voleb do AS PdF OU na portal.osu.cz 

14.10.2021 

Mezní termín přijímání rozhodnutí od oprávněných voličů do voleb AS PdF OU,  
kteří jsou současně akademikem i studentem, zdali žádají přiřadit do seznamu voličů  
s příslušností ke kurii studentů, jinak budou uvažováni za kurii akademických 
pracovníků. Žádosti do rukou předsedy volební komise.  

18.10.2021 
Zveřejnění seznamu oprávněných voličů pro volby do AS PdF OU (platného ke dni  
18. 10. 2021), členěný na kurii akademických pracovníků a na kurii studentů,  
na portal.osu.cz 

 

22.10.2021 
Mezní termín pro podání zdůvodněných námitek členů akademické obce PdF OU 
(písemně do rukou předsedy volební komise), a to proti správnosti zveřejněnému 
seznamu oprávněných voličů 

 

29.10.2021 Mezní termín vypořádání námitek proti správnosti zveřejněného seznamu oprávněných 
voličů volební komisí 

 

03.11.2021 

Do 14:00 – mezní termín návrhů kandidátů do AS PdF návrhovým lístkem (se všemi 
náležitostmi dle Volebního řádu) skrze podatelnu OU nebo písemně do rukou členů 
volební komise. Rozhodující je datum a čas odeslání na podatelnu OU či poštovní 
služby. 

 

05.11.2021 Sestavení kandidátních listin AS PdF OU a jejich zveřejnění na portal.osu.cz  

10.11.2021 Dobrovolné představení kandidátů do AS PdF OU akademické obci s možností diskuze 
(14:00–18:00, děkanské volno) 

 

12.11.2021 Elektronické volby v aplikaci eVolby AS PdF OU  

19.11.2021 Uzavření elektronických voleb eVolby AS PdF OU do 10:00  

19.11.2021 Zasedání volební komise AS PdF OU k výsledkům voleb AS PdF OU  

22.11.2021 Předání výsledků voleb do AS PdF OU děkanovi PdF OU a zveřejnění výsledků  
na portal.osu.cz 

 

26.11.2021 Mezní termín pro podání stížnosti proti konání voleb AS PdF OU do rukou předsedy 
volební komise AS PdF OU 

 

06.12.2021 Mezní termín pro vypořádání stížností proti konání voleb do AS PdF OU  

13.12.2021 Ustavující zasedání nově zvoleného AS PdF OU (zpravidla do 30 dnů od začátku 
volebního období) 

 




