
Volba kandidáta na děkana UK FTVS 

Základní podmínky a průběh volby kandidáta na děkana 

 

Harmonogram 
Podávání návrhů: do 1.11.2013 do 12:00 
Začátek volební kampaně: 1.10.2013 08:00 

Předvolební shromáždění akademické obce UK FTVS a mimořádné zasedání AS UK FTVS: 

5.11.2013 ve 13:00 v posluchárně P1 

Konec volební kampaně: 8.11.2013 24:00 

Termín volby*: 12.11.2013 na zasedání AS UK FTVS od 13:00 

Postup při podávání návrhů: 

Do 1.11.2013 do 12:00 podat prostřednictvím podatelny UK FTVS zalepenou obálku 

označenou “Volba kandidáta na děkana UK FTVS - neotevírat” a adresovat ji volební 

komisi, jmenovitě předsedovi komise A. Kaplanovi.    

Obsah: 

1. Informace o kandidátovi (jméno, příjmení, tituly, pracoviště, telefon, e-mail) a 

písemný souhlas navrhovaného s kandidaturou. 

2. Jména a podpisy nejméně 10 členů akademické obce, kteří kandidaturu podporují (vč. 

pracoviště v případě zaměstnanců a studijního oboru u studentů). 

3. Volební program obsahující vizi rozvoje fakulty (v pdf formátu pro publikování na 

webu) 

4. Strukturovaný životopis 

5. Portrétová fotografie  

Materiály v jednotlivých bodech 3.- 5. poskytne kandidát elektronicky v pdf formátu (na 

flashdisku, případně CD/DVD). 

Volební komise bude průběžně otevírat došlé obálky, písemně potvrdí kandidátům převzetí 

jejich materiálů a zároveň jméno kandidáta uveřejní na www stránkách fakulty v oddíle Volba 

kandidáta na děkana UK FTVS. Zároveň komise ověří, zda příslušný návrh splňuje veškeré 

náležitosti. V případě zjištěných nedostatků vyzve kandidáta k jejich doplnění. Po ukončení 

podávání návrhů budou materiály v jednotlivých bodech 3. – 5. všech kandidátů zveřejněny 

na www. stránkách fakulty.    

Složení volební komise: 
PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. (předseda volební komise), PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., Mgr. 

Barbora Pánková 

Za volební komisi 

Aleš Kaplan 

Pozn. * - v případě, že nebude zvolen kandidát na děkana UK FTVS ve stanoveném termínu 

volby, je třeba vyhlásit další termín voleb do 31.12.2013.     



Stručné informace k průběhu voleb 
Informace zahrnuje základní sdělení o volbě kandidáta na děkana UK FTVS, zejména pak  

odkazy na termíny, základní předpisy a pravidla pro podávání návrhů.  

Akademický senát UK FTVS v souladu s platnými předpisy vyhlásil na svém zářijovém 

zasedání dne 10. září 2013 volby kandidáta na děkana UK Fakulty tělesné výchovy a sportu 

pro funkční období, které začíná 1. února 2014.  

Volba kandidáta na děkana proběhne na zasedání Akademického senátu UK FTVS v úterý 12. 

listopadu 2013 od 13:00 ve velké zasedací místnosti H119, José Martího 31, 16252 Praha 6 

Veleslavín. Kandidáta na děkana volí Akademický senát fakulty a návrh ke jmenování je po 

volbě neprodleně písemně zaslán J.M. rektorovi UK. 

Usnesení AS FTVS 
AS UK FTVS svým usnesením ze dne 10. září 2013 vyhlásil volbu kandidáta na děkana UK 

FTVS. Vyzýváme proto všechny členy akademické obce fakulty o zaslání nominací na 

kandidáty ve lhůtě dané tímto usnesením. 

Usnesení č. 03/06/2013:  

AS UK FTVS vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, 

v platném znění a podle vnitřních předpisů UK FTVS volby kandidáta na děkana UK FTVS 

pro funkční období 2014 - 2018 na den 12. listopadu 2013. Zároveň stanovuje konečný termín 

podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na pátek 1. listopadu 2013 do 12,00 hod. Zároveň 

stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně prostřednictvím podatelny UK FTVS 

volební komisi, jmenovitě předsedovi komise A. Kaplanovi. AS UK FTVS zároveň svolává 

předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS UK FTVS k volbám 

kandidáta na děkana UK FTVS na 5. listopadu 2013 ve 13,00 hod. v posluchárně P1.   

Výňatek z Volebního a jednacího řádu akademického senátu UK Fakulty tělesné výchovy a 

sportu, část II., čl. 26, odst. 1., 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3. a 4.:  

1. Přípravu a organizaci volby zajišťuje volební komise ustavená senátem na návrh 

předsednictva. 

2. Volební komise v souladu s rozhodnutím senátu: 

a) vyhlašuje předvolební kampaň nejméně 3 měsíce před skončením 

funkčního období děkana,  

b) ve stejném časovém období seznámí členy AO fakulty se zásadami 

přípravy a organizace voleb a s časovým harmonogramem,  

c) přijímá kandidatury, sestavuje kandidátku a průběžně s jejím složením 

seznamuje AO fakulty,  

d) zajišťuje řádný průběh předvolební kampaně, napomáhá při organizaci 

předvolebních shromáždění,  

e) ukončí přijímání kandidatur 7 pracovních dní před dnem volby a ve 

stejné době je povinna seznam kandidátů zveřejnit.  

3. Volební komise řídí průběh vlastní volby, dbá na dodržování vnitřních předpisů 

fakulty.  

4. O průběhu a výsledcích voleb pořizuje zápis.  

 


