
Vyhlášení voleb kandidáta na děkana  
pro funkční období 2018 – 2022 

  
Akademický senát Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické 
v Praze vyhlašuje v souladu s § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o  vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a čl. 6 
Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze volby kandidáta na děkana pro funkční období 02/2018 – 01/2022. 
 
Pro volbu kandidáta na děkana byla ustanovena volební komise v následujícím složení: 

 
doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. – předseda 
doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D. 
Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. 

  
Písemný návrh na kandidáta může podat každý člen akademické obce a vědecké rady Fakulty 
technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Návrh je nutno podat 
písemně a doručit v zalepené obálce adresované předsedovi volební komise nejpozději 6. 11. 2017 
do 10:00 h do podatelny VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice. Členy akademické obce 
Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsou všichni 
studenti bakalářských, magisterských a  doktorských studijních programů. Dále jsou jimi profesoři, 
docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se 
na pedagogické činnosti. Tito zaměstnanci musejí mít v den podání návrhu uzavřen platný pracovní 
poměr na  FTOP VŠCHT Praha.  
 
Platný návrh musí obsahovat: 

‐ jméno, příjmení, tituly kandidáta a kontaktní údaj (e-mail), 
‐ jméno, příjmení, podpis navrhovatele a kontaktní údaj (e-mail). 

 
Do 10. 11. 2017 volební komise zveřejní na úředních deskách a webových stránkách FTOP VŠCHT 
Praha seznam navržených kandidátů. 
 
Představení kandidátů a jejich vizí pro další rozvoj Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha 
proběhne dne 21. 11. 2017 od 14:00 hodin v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí (B 116). 
 
 

Vlastní volba proběhne na zasedání AS FTOP VŠCHT Praha 
dne 30. 11. 2017 od 14:00 hodin v knihovně Ústavu technologie vody a prostředí (B 116) 

 
 
Výsledky volby budou zveřejněny následující den po volbě na úředních deskách a webových stránkách 
FTOP VŠCHT Praha 
 
V Praze 12. 10. 2017    
       Ing. Eva Mištová, Ph.D. 
     předsedkyně Akademického senátu FTOP VŠCHT Praha 


