
Vyhlášení voleb do Hlavního výboru IALE-CZ 

V roce 2020 končí volební období současného Hlavního výboru IALE-CZ, který byl zvolen 
11.2.2016 na 4leté období a pracoval ve složení: 
 
Předseda: Zdeněk Lipský (PřF UK, Praha) 
Místopředsedkyně: Alena Salašová (ZF MENDELU, Lednice)  
Tajemnice: Markéta Šantrůčková (VÚKOZ, Průhonice) 
Pokladník: Petr Maděra (LF MENDELU, Brno) 
Členové: +Antonín Buček (LF MENDELU Brno, do r. 2018) 

Tomáš Chuman (PřF UK, Praha) 
Vilém Pechanec (PřF UP, Olomouc, do r. 2017) 
Bořivoj Šarapatka (PřF UP, Olomouc) 
Jiří Guth-Jarkovský (MŽP ČR, od r. 2017) 

 
Hlavní výbor nyní jmenoval volební komisi ve složení: 
Předseda: Zdeněk Lipský 
Členové: Miloslav Lapka, Milan Friedl (členové revizní komise) 
 
Volební komise vyhlašuje volby do Hlavního výboru s níže uvedenými důležitými termíny a 
pravidly: 

1. Všichni členové IALE-CZ jsou vyzýváni k zaslání návrhů kandidátů na členy hlavního výboru 
na adresu předsedy volební komise (lipsky@natur.cuni.cz). Navržen může být každý člen 
IALE-CZ vyjma Z. Lipského (dvě funkční období po sobě). 
Navrhovat členy do Hlavního výboru může každý člen IALE-CZ do 15.2.2020. Počet 
navrhovaných členů není nijak omezen. Je vhodné přihlédnout k zastoupení kandidátů z 
jednotlivých pracovišť a regionů.  

2. Volební komise po ukončení návrhového kola osloví všechny navržené kandidáty, zda se 
svou kandidaturou souhlasí. Všechny navržené kandidáty, kteří odsouhlasí svou kandidaturu 
do Hlavního výboru IALE-CZ, uvede volební komise jmenovitě podle abecedy na hlasovací 
lístek. Orazítkované hlasovací lístky budou rozeslány poštou všem členům IALE-CZ na adresu, 
kterou uvedli v přihlášce do Společnosti. Případné změny v adrese hlaste co nejdříve 
tajemnici IALE-CZ (santruckova@vukoz.cz). 

3. Volba členů Hlavního výboru bude tajná a proběhne korespondenčně. Volí se 7 členný 
Hlavní výbor. Za platný hlasovací lístek je považován takový, na němž je ze seznamu 
kandidátů vyškrtnuto alespoň tolik, aby zůstalo maximálně 7 neškrtnutých. Takto upravené 
hlasovací mohou členové zaslat na adresu předsedy volební komise: Zdeněk Lipský, Katedra 
fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 128 00 Praha 2, tak, aby 
byly doručeny nejpozději 3 dny před konáním výroční členské schůze (tedy do 13.4.2020), 
nebo je v den konání výroční členské schůze 16.4.2020 vhodit do hlasovací urny nejpozději 
do 12:00 hodin.  

4. Volební výsledky budou vyhlášeny na výroční členské schůzi dne 16.4.2020 v odpoledních 
hodinách. 

5. Nově zvolený Hlavní výbor potom na uzavřeném jednání ze svých řad zvolí nového 
předsedu IALE-CZ a rozhodne o obsazení dalších funkcí.  
 


