VOLBA DĚKANA FLD ČZU V PRAZE
volební komise a harmonogram voleb
Volby na funkci děkana řídí volební komise schválená AS FLD na řádném
zasedání dne 3.8.2015 ve složení:
• doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D. (předseda)
e-mail: nakladal@fld.czu.cz
• doc. Ing. Ivana Tomášková, Ph.D.
e-mail: tomaskova@fld.czu.cz
• Ing. Hana Mrhalová
e-mail: mrhalova@fld.czu.cz

Harmonogram voleb:
- 21.8. – Vyhlášení volby děkana pro funkční období 2015–2019.
- 24.8.–2.9. – Přijímání návrhů kandidátů na funkci děkana. Přijímání návrhů
bude probíhat každý den v uvedených dnech vždy mezi 10:00–11:00
v zasedací místnosti FLD (L125). Dle Volebního a jednacího řádu AS FLD
ČZU smí kandidáta na funkci děkana navrhovat pouze člen AO FLD.
Taktéž navržený kandidát musí být člen AO FLD. Jména navrhujících členů
AO FLD jsou neveřejná, stejně tak, jako jména navržených kandidátů, kteří
odmítnou svoji kandidaturu. Tyto údaje budou sloužit pouze volební komisi
k účelům organizace voleb.
- 2.9. – Navržení kandidáti budou o návrhu informování prostřednictvím svého
pracovního e-mailu.
- 3.–10.9. – Získávání souhlasu s kandidaturou od navržených kandidátů. Volební
komise bude v uvedených dnech vždy od 10:00–11:00 v zasedací místnosti
FLD (L125) přijímat souhlasy s kandidaturou navržených kandidátů.
Navržený kandidát souhlas s kandidaturou musí osobně stvrdit svým
podpisem. V případě, že se navržený kandidát ve stanovené lhůtě k podpisu
souhlasu nedostaví, vyjádří tím svůj nesouhlas.
- 10.9.–2.10. – Tvorba kandidátní listiny. Každý navržený člen na funkci děkana,
který přijal kandidaturu, v uvedeném termínu dodá všem členům volební
komise následující materiály:
o životopis
o představu o směřování FLD
o osvědčení pro výkon některých funkcí v organizacích ČR podle § 9 ods.
1 zákona č. 451/1991 Sb. (nebo potvrzení o tom, že byla podána žádost o
vystavení tohoto osvědčení).
o veškeré materiály posílejte v elektronické podobě současně na emaily všech členů volební komise mrhalova@fld.czu.cz,
nakladal@fld.czu.cz, tomaskova@fld.czu.cz. Nejpozději však do
2.10.
- 5.10. – Zveřejnění kandidátní listiny, kteří splnili podmínky dané Volebním a
jednacím řádem FLD.
- 9.11. – Setkání kandidátů na funkci děkana s AO FLD.
- 10.11. – Volba děkana FLD.
- 10.11.2015 – Vyhlášení výsledku voleb.

