
Harmonogram volby návrhu na děkana FBMI ČVUT 

AS FBMI podle §27 odst.1 písm. g) a §28 zákona č. 111/98 Sb. a podle článku 7 Jednacího 
řádu AS FBMI  

vyhlásil volbu kandidáta na děkana Fakulty biomedicínského inženýrství Českého 
vysokého učení technického v Praze 

 s následujícím harmonogramem: 

• Podávání návrhů na kandidáty od 23.3.2020 od 10:00 hod. do 9.4.2020 do 10:00 
hod. 

• Kontrola návrhů volební komisí a zveřejnění návrhů ve čtvrtek 9. 4. 2020 po 10:00 

hod. 

• Setkání kandidátů s akademickou obcí FBMI ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 14:00 hod. 
v C-1. 

• Volba kandidáta na děkana FBMI 23. 4. 2020 od 14:00 na zasedání AS FBMI. 

 
Pro tuto volbu AS FBMI jmenoval volební komisi ve složení: 
 
členové: MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA; Ing. Petr Písařík, Ph.D.; Ing. Annu Schlenker, Ph.D.; 
Ing. Jitka Possoltová; Ing. Petr Kudrna, Ph.D. 
 

Průběh a podmínky volby návrhu na děkana FBMI ČVUT 

1. Návrh na kandidáta na děkana může předložit kandidát, kterého podpořila skupina 

nejméně 5 členů akademické obce FBMI ČVUT. 

2. Návrh se musí odevzdat na sekretariát Děkana papírově nebo elektronicky (skeny) 
v termínu od 23. 3. 2020 od 10:00 hod. do 9.4.2020 do 10:00 hod. 

3. Návrh musí obsahovat: 

a. Jméno, příjmení a datum narození a fotografii kandidáta 

b. Písemný souhlas kandidáta s kandidaturou 

c. Jméno, příjmení a zařazení navrhovatele (katedra) a podpis alespoň 5 
navrhovatelů, kteří jsou členy akademické obce FBMI 

d. Text v rozsahu max. 4 stran formátu A4, které budou zveřejněny na úřední 
desce a webu FBMI a budou obsahovat tyto dva body: 
- stručný strukturovaný životopis 
- základní volební program kandidáta. 

Návrh, který nebude splňovat tyto podmínky, bude volební komisí AS FBMI vyřazen. 

4. Po skončení termínu podávání návrhů předá sekretariát děkana předsedovi volební 
komise zalepené obálky s návrhy. 

5. Na zasedání volební komise ve čtvrtek 9. 4. 2020 po 10:00 hod. volební komise AS 
FBMI provede kontrolu náležitostí podle bodu 3). U návrhů splňujících uvedené 
požadavky zveřejní v nezměněné podobě na webu FBMI. Zasedání může 
proběhnout elektronicky pomocí aplikací umožňující elektronické ověření uživatele 
(fakultní emailové adresy, Skype, Teams…), kde členové volební komise odsouhlasí 

správnost podaných návrhů a případě vnesou připomínky.  

6. Kandidáti se představí na setkání kandidátů s akademickou obcí FBMI dne 16. 4. 
2020 od 14:00 hodin v C-1. Setkání s akademickou obcí může v případě potřeby 



proběhnout i elektronicky prostřednictvím streamu z místnosti s kandidáty a tazatelem 
s možností pokládání dotazů online pro členy akademické obce.  

a. Maximálně 15 minut na projev každého kandidáta. Kandidáti vystoupí 
odděleně v pořadí určeném losováním.  

b. Maximálně 75 minut na dotazy z pléna.  

7. Dne 23. 4. 2020 od 14:00 provede AS FBMI na zasedání volbu kandidáta na děkana 

FBMI tajným hlasováním, které lze realizovat elektronicky. 

Toto vyhlášení a harmonogram voleb kandidáta na děkana FBMI byly schváleny 
Akademickým senátem FBMI dne 17.3.2020. 

 

  

 

 


