Harmonogram voleb do AS ČZU pro funkční období 2015-2017 a složení volebních
komisí za FLD.
AS FLD dne 19.9.2014 schválil dílčí volební komise v následujícím složení:
•

Volební komise pro volební obvod „akademičtí pracovníci“
Doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (předseda)
e-mail: tomaskova@fld.czu.cz
Doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
e-mail: nakladal@fld.czu.cz
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
e-mail: bomba@fld.czu.cz

•

Volební komise pro volební obvod „studenti“
Bc. Jiří Procházka (předseda)
e-mail: XPROJ711@studenti.czu.cz
Bc. Tomáš Svoboda
e-mail: XSVOT008@studenti.czu.cz
Ing. Tereza Kolbabová
e-mail: kolbabova@fld.czu.cz

Harmonogram, průběh a organizace voleb:
Vyhlášení voleb do AS ČZU.
Navrhování kandidátů do AS ČZU. Urna pro sběr kandidátů je umístěna u
vstupu do budovy FLD. U kandidátů uvádějte jméno a příjmení, u studentů
navíc i ročník a obor studia.
16.-17.10.
Získávání souhlasu s kandidaturou do AS ČZU. Informace o tom, že byli
kandidáti navrženi do AS, bude kandidátům zaslána na jejich studentské a
zaměstnanecké e-maily. Souhlas s kandidaturou kandidát stvrdí nejpozději do
24 hodin od doby, kdy jim byla tato informace zaslána. Svůj souhlas zasílají
kandidáti na e-maily předsedů příslušné volební komise (studenti na
XPROJ711@studenti.czu.cz, zaměstnanci na tomaskova@fld.czu.cz).
20.10.
Zveřejnění kandidátních listin.
3.- 4.11.
Volby do AS ČZU. Volby budou probíhat 3.11. a 4.11. vždy mezi 10:15-12:45
u vstupu do budovy FLD. Volební lístky se jmény všech kandidátů
v abecedním uspořádání a stručnou informací o způsobu úpravy volebního
lístku budou vydávány členy volební komise oprávněným voličům
bezprostředně před volbou. Po předložení platného dokladu totožnosti označí
členové volební komise v seznamu voličů volícího člena akademické obce a
vydají mu volební lístek. Po úpravě umožní volícímu vhození volebního lístku
do volební urny.
5.11.
Předání výsledků voleb hlavní volební komisi AS ČZU.
5.-7.11.2014 Zveřejnění výsledků voleb hlavní volební komisí.
6.10.2014
6.10.-15.10.

V Praze, dne 19.9.2014
Za volební obvod „akademičtí pracovníci“
Doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D. (předseda)
Doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.
Ing. Jan Bomba, Ph.D.
Za volební obvod „studenti“
Bc. Jiří Procházka (předseda)
Bc. Tomáš Svoboda
Ing. Tereza Kolbabová

