Pravidla pro návrh kandidátů
na funkci děkana
Fakulty tropického zemědělství
Návrhy kandidátů na funkci děkana Fakulty tropického zemědělství (FTZ) lze písemně podávat od 7.
2. do 8. 2. 2017 do urny umístěné na sekretariátu děkana FTZ u p. Vlasty Vlkové v místnosti 110
pavilonu T (sekce FTZ) v pracovní době od 7.30 do 11.30 a od 12.00 do 15.00. Navržený kandidát
bude zapsán na listinu kandidátů pouze po jeho písemném souhlasu. Kandidátem na funkci děkana
FTZ může být potvrzen pouze bezúhonný člen akademické obce FTZ (za bezúhonného není
považován ten, kdo byl pravomocně odsouzený za trestný čin nebo nesplňuje požadavky platných
právních předpisů na tuto funkci), který předloží osvědčení pro výkon některých funkcí v
organizacích ČR podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.
Písemné návrhy na kandidáty mohou předkládat pouze členové akademické obce FTZ, tedy studenti
a akademičtí pracovníci FTZ. Tyto návrhy musí být předloženy na formuláři AS FTZ/1 (dostupný na
https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6855-o-fakulte/r-6862-akademicky-senat),

který

obsahuje

jméno

a

příjmení kandidáta, jména a podpis navrhovatele. Návrhy kandidátů a proces volby se řídí závaznými
pravidly Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FTZ.

V Praze dne 1. 2. 2017

Ing. Radim Kotrba, Ph.D., v.r.
Předseda AS FTZ
a člen volební komise pro funkci děkana FTZ

Rules for proposal of nominees for election of dean of Faculty of
Tropical AgriSciences
Proposals of nominees for election of dean of the Faculty of Tropical AgriSciences (FTA) is possible
hand over to ballot box approved by authorised person (Mrs. Vlasta Vlkova) from 7th to 8th February
2017 from 7:30 to 11:30 am and from 12:00 to 15:00 pm at building ‘T’, room no. 110. Nominee will
be included in the list of candidates only after written approval. Candidate for the position of dean
FTA can be chosen only irreproachable member of the academic community FTA (the
aforementioned condition is not considered a person who has been convicted for a criminal offense or
does not meet the legal requirements for this function), which shall submit a certificate to perform
certain functions in organisations, CR by § 9 par. 1 of Act no. 451/1991 Coll.
Written nominations for dean may be submitted only by members of Academic Community of FTA,
i.e. students and academic staff of FTA. These proposals must be submitted on Form FTA/ 1
(available on https://www.ftz.czu.cz/cs/r-6855-o-fakulte/r-6862-akademicky-senat), which contains
the name and surname of candidate, the name and signature of the proposer. All process is in
accordance with Electoral and Negotiating Code of Academic Senate of FTA.
Prague, 1st February 2017

Radim Kotrba, Ph.D.
Head of AS FTA
and member of electoral board

Formulář FTZ/1

NÁVRH KANDIDÁTA NA FUNKCI DĚKANA FAKULTY TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Navrhovaný kandidát

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………….

Jméno a příjmení navrhovatele: ……………………………………………………….

……………………………………………….
Podpis navrhovatele

Datum a čas předání návrhu:………………………………………….

………………………………………………………………………………
Razítko a podpis kompetentní osoby (p. Vlasta Vlková, sekretariát děkana FTZ)

Form FTA/1

PROPOSAL OF NOMINEE FOR ELECTION OF THE DEAN OF FACULTY OF TROPICAL
AGRISCIENCES

Proposed nominee

Name and surname: ……………………………………………………………………….

Name and surname of proposer: ………………………………………………………………...

……………………………………………….
Signature of proposer

Date and time when proposal handed to authorised person:………………………………………….

………………………………………………………………………………
Stamp and signature of authorised person (Mrs. Vlasta Vlková, Deans office of FTA)

