Zápis z jednání volební komise pro doplňovací volby do AS MZLU
Doplňovací volby do AS MZLU proběhly v souladu s volebním a jednacím řádem AS MZLU v Brně.
Návrhové kolo se uskutečnilo dne 28.11. 2006 v době od 9.00 do 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu
LDF. Členové akademické obce podávali návrhy na kandidáty do AS MZLU zvlášť pro volební okrsek
akademických pracovníků (zaměstnanců) a pro volební okrsek studentů. Každý člen akademické obce s právem
volit mohl podat návrhy v počtu volitelných míst v příslušném volebním okrsku.
Po ukončení návrhového kola volební komise přepočítala návrhové hlasovací lístky odděleně pro jednotlivé
volební okrsky. Výsledky jsou součástí tohoto dokumentu a jsou uvedeny jako Příloha č.1.
Návrhového kola za okrsek akademických pracovníků se zúčastnilo 115 voličů (účast 60,2 %). Platných
návrhových hlasovacích lístků bylo podáno 113 a počet neplatných návrhových hlasovacích lístků byl 2.
Návrhového kola za okrsek studentů se zúčastnilo 51 voličů (účast 3,03 %). Platných návrhových
hlasovacích lístků bylo podáno 46 a počet neplatných návrhových hlasovacích lístků byl 5.
Následně se volební komise dotázala jednotlivých kandidátů, zda souhlasí se svým zařazením na
kandidátku. Se svým zařazením nesouhlasil pouze Bc. Petr Hromádko, který tuto skutečnost oznámil volební
komisi písemnou formou. Na kandidátku za okrsek studentů byl proto zařazen v pořadí další kandidát (podle
počtu získaných hlasů), který se svým zařazením na kandidátku souhlasil.
1. volební kolo se uskutečnilo 5.12. 2006 v době od 9.00 do 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu LDF.
Členové akademické obce volili podle kandidátky, na kterou byl zařazen dvojnásobný počet kandidátů, než byl
volitelný počet míst.
Po ukončení volebního kola volební komise přepočítala volební hlasovací lístky odděleně pro jednotlivé
volební okrsky. Výsledky jsou součástí tohoto dokumentu a jsou uvedeny jako Příloha č.2.
Volebního kola za okrsek akademických pracovníků se zúčastnilo 115 voličů (účast 60,2 %). Platných
návrhových hlasovacích lístků bylo podáno 113 a počet neplatných návrhových hlasovacích lístků byl 2.
Do AS MZLU na základě výsledků voleb byli zvoleni:

Doc.Dr.Ing. Zdeňka Havířová
Dr.Ing. Jan Kadavý
Volebního kola za okrsek studentů se zúčastnilo 227 voličů (účast 13.5 %). Platných volebních hlasovacích
lístků bylo podáno 224 a počet neplatných volebních hlasovacích lístků byl 3. Na základě těchto výsledků
volební komise volby prohlásila za neplatné, neboť nebylo dosaženo nutné 15% - tní účasti (článek 1, odst. 6
Volebního a jednacího řádu AS MZLU).
2. volební kolo pro okrsek studentů bylo volební komisí stanoveno na 7.12. 2006.
2. volební kolo se uskutečnilo 7.12. 2006 v době od 9.00 do 13.00 hod. v zasedací místnosti děkanátu LDF.
Členové okrsku studentů volili podle kandidátky, na kterou byl zařazen dvojnásobný počet kandidátů, než byl
volitelný počet míst.
Po ukončení volebního kola volební komise přepočítala volební hlasovací lístky. Výsledky jsou součástí
tohoto dokumentu a jsou uvedeny jako Příloha č.3.
Volebního kola za okrsek studentů se zúčastnilo 119 voličů (účast 7.1 %). Platných volebních hlasovacích
lístků bylo podáno 118 a 1 neplatný volebních hlasovací lístek. Na základě těchto výsledků volební komise
volby prohlásila opět za neplatné, neboť nebylo dosaženo nutné 15% - tní účasti (článek 1, odst. 6 Volebního a
jednacího řádu AS MZLU).
3. volební kolo pro okrsek studentů bylo volební komisí stanoveno na 12.12. 2006.
3. volební kolo se uskutečnilo 12.12. 2006 v době od 9.00 do 13.00 v přízemí budovy B LDF. Členové okrsku
studentů volili podle kandidátky, na kterou byl zařazen dvojnásobný počet kandidátů, než byl volitelný počet
míst.
Po ukončení volebního kola volební komise přepočítala volební hlasovací lístky. Výsledky jsou součástí
tohoto dokumentu a jsou uvedeny jako Příloha č.4.

Volebního kola za okrsek studentů se zúčastnilo 291 voličů (účast 17.3 %). Platných volebních hlasovacích
lístků bylo podáno 286, neplatných volebních hlasovacích lístků 5.
Do AS MZLU na základě výsledků voleb byli zvoleni:

Ing. Kučera Aleš
Ing. Vrbík Milan

V Brně dne 12.12. 2006

Za volební komisi AS LDF:
Čermáková Michaela
Hromádko Petr
Kadavý Jan
Kupčák Václav
Rádl Petr

Příloha č.1: Výsledky doplňovacích voleb (návrhového kola) do AS MZLU v Brně,
konaného dne 28.11. 2006 na LDF MZLU v Brně
A) Zaměstnanecká část
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9 - 11
9 - 11
9 - 11
12 - 14
12 - 14
12 - 14

Jméno
Rádl Petr
Havířová Zdeňka
Kadavý Jan
Habrová Hana
Klepárník Jan
Mikita Tomáš
Hrůza Petr
Bajer Aleš
Brunecký Petr
Čermák Petr
Polášek Josef
Kadlec Jiří
Kneifl Michal
Vavrčík Hanuš

Počet hlasů
54
50
31
19
12
12
5
4
3
3
3
2
2
2

Pozn.: Tabulka obsahuje jména ze zaměstnanecké části těch návrhů na kandidátku, kteří obdrželi minimálně 2
hlasy.
Počet členů akademické obce: 191, návrhového kola se zúčastnilo: 115 voličů (účast: 60,2 %), platných
návrhových hlasovacích lístků: 113, počet neplatných návrhových hlasovacích lístků: 2.
B) Studentská část
Pořadí
1
2
3-4
3-4
5
6
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12

Jméno
Májek Tomáš
Hromádko Petr
Vrbík Milan
Kliment Jaroslav
Kučera Aleš
Pubal Josef
Daňková Eva
Kadlec Miroslav
Kučera Petr
Liška Stanislav
Misáková Lucie
Zatloukal Ladislav

Počet hlasů
11
9
5
5
4
3
2
2
2
2
2
2

Pozn.: Tabulka obsahuje jména ze studentské části těch návrhů na kandidátku, kteří obdrželi minimálně 2 hlasy.
Počet členů akademické obce:1681, návrhového kola se zúčastnilo: 51 voličů (účast 3,03 %), platných
návrhových hlasovacích lístků: 46, počet neplatných návrhových hlasovacích lístků: 5.

Příloha č.2: Výsledky doplňovacích voleb (1. volebního kola) do AS MZLU v Brně,
konaného dne 5.12. 2006 na LDF MZLU v Brně
A) Zaměstnanecká část
Výsledky volebního kola do AS MZLU v Brně:
Jméno
Havířová Zdeňka
Kadavý Jan
Rádl Petr
Habrová Hana

Počet hlasů
66
64
62
52

% hlasů
53.2
51.6
50.0
41.9

Do AS MZLU na základě výsledků voleb byli zvoleni:
Doc.Dr.Ing. Zdeňka Havířová
Dr.Ing. Jan Kadavý
Počet členů akademické obce: 191, volebního kola se zúčastnilo: 124 voličů (účast: 64.9 %), platných volebních
hlasovacích lístků: 124, počet neplatných volebních hlasovacích lístků: 0.
B) Studentská část
Vzhledem ke skutečnosti, že volebního kola se zúčastnilo pouze 13.5 % voličů z nutných 15 %, byla volební
komise nucena je prohlásit za neplatné pro studentskou část akademické obce (článek 1, odst. 6 Volebního a
jednacího řádu AS MZLU).
Počet členů akademické obce:1681, volebního kola se zúčastnilo: 227 voličů (účast 13.5 %), platných volebních
hlasovacích lístků: 224, počet neplatných volebních hlasovacích lístků: 3.

Příloha č.3: Výsledky doplňovacích voleb (2. volebního kola) do AS MZLU v Brně,
konaného dne 7.12. 2006 na LDF MZLU v Brně – okrsek studentů
Vzhledem ke skutečnosti, že volebního kola se zúčastnilo pouze 7.1 % voličů z nutných 15 %, byla volební
komise nucena je opět prohlásit za neplatné pro studentskou část akademické obce (článek 1, odst. 6 Volebního
a jednacího řádu AS MZLU).
Počet členů akademické obce:1681, volebního kola se zúčastnilo: 119 voličů (účast 7.1 %), platných volebních
hlasovacích lístků: 118, počet neplatných volebních hlasovacích lístků: 1.

Příloha č.4: Výsledky doplňovacích voleb (3. volebního kola) do AS MZLU v Brně,
konaného dne 12.12. 2006 na LDF MZLU v Brně – okrsek studentů
Výsledky volebního kola do AS MZLU v Brně:
Jméno
Kučera Aleš
Vrbík Milan
Májek Tomáš
Kliment Jaroslav

Počet hlasů
159
147
92
76

% hlasů
54.6
50.5
31.6
26.1

Do AS MZLU na základě výsledků voleb byli zvoleni:
Ing. Kučera Aleš
Ing. Vrbík Milan
Počet členů akademické obce: 1681, volebního kola se zúčastnilo: 291 voličů (účast 17.3%), platných volebních
hlasovacích lístků: 286, počet neplatných volebních hlasovacích lístků: 5.

