Akademický senát Fakulty tropického zemědělství v Praze (AS FTZ)
vyhlašuje upravený harmonogram a místo konání řádných voleb senátorů
do akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze (AS ČZU)
se začátkem funkčního období od konce května 2021:
pro volební obvod:
volební okrsky:

Fakulta tropického zemědělství (FTZ)
Studenti FTZ
Zaměstnanci FTZ

Na základě vyhlášení voleb do AS ČZU a podle Volebního řádu AS ČZU byla AS FTZ dne 2. 10.
2020 ustanovena dílčí volební komise FTZ v tomto složení:
Ing. Radim Kotrba, Ph.D. (předseda)
Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.
Ing. Vladimír Verner, Ph.D.
Ing. Iva Bernáthová
Bc. Barbora Motýlová
Ing. Ingrid Faltová

Z důvodu přerušení voleb a na základě doporučení hlavní volební komise
upravil AS FTZ harmonogram voleb na svém zasedání dne 16.12. 2020 a
poté po přerušení dne 30.4. 2021 upravil harmonogram a místo voleb
následovně:
Dílčí volební komise vyhlašuje harmonogram řádných voleb do AS ČZU po přerušení se
začátkem funkčního období od konce května 2021 v následujícím znění:
Ve dnech 6. 5. a 7. 5. 2021 vždy od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 proběhne vlastní
volba navržených kandidátů. Z důvodů preventivně-epidemiologických mají studenti bakalářských a
magisterských oborů, ale také zaměstnanci a doktorandi bez platného antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 (či RT-PCR), zákaz vstupu do budov ČZU. Volební místo bude tudíž
zřízeno ve venkovním prostoru přímo před vchodem do budovy FTZ (přístup od FAPPZ).
Pro ty zaměstnance a doktorandy s platným (ne déle jak 7 dní starým) negativním antigenním
testem bude volební místo umístěno přímo ve vestibulu budovy FTZ. Každý, kdo se dostaví
k volbám, musí mít zakrytý nos i ústa respirátorem alespoň třídy FFP2/KN95. V místě budou
umístěny též stojany na dezinfekci rukou.
Před vlastní volbou musí každý volič předložit průkaz totožnosti. Seznam kandidátů a jejich
krátké
BIO
pro
volební
okrsek
„Studenti
FTZ“
je
zveřejněn
na
(https://www.ftz.czu.cz/dl/91895?lang=cs). Seznam kandidátů pro volební okrsek „Zaměstnanci FTZ“
je zveřejněn na (https://www.ftz.czu.cz/dl/91894?lang=cs). Vlastní způsob volby a instrukce ke
správnému a jednoznačnému vyplnění hlasovacího lístku bude součástí hlasovacího lístku.
Navržené kandidáty za volební okrsek „studenti FTZ” volí studenti FTZ, za volební okrsek
„zaměstnanci FTZ” volí zaměstnanci FTZ s akademickou pracovní pozicí. V případě, že má student
zároveň i akademickou pracovní pozici k FTZ, rozhodne se, zda podpoří kandidáty ve studentském
nebo zaměstnaneckém okrsku. Nelze však volit v obou volebních okrscích najednou.
Volební komise oznámí výsledky na elektronické úřední desce neprodleně po sečtení všech
hlasů.
V Praze, dne 30. 4. 2021

Radim Kotrba, v.r.
Předseda dílčí volební komise

