
 

 

 

 

Zápis AS FŽP – 10.1. 2008 

 

 

Přítomni:  Jiří Pavlásek, Petra Šímová, Blanka Pittnerová, Martin Tejkal, Martin Zeman, Vladimír Bejček, 
Jiří Zezulák, Tomáš Kott, Ladislav Mrštný, Jan Douda, Jiří Vojar, Miroslav Martiš 

Omluveni: Blanka Pittnerová 

Hosté:  Petr Sklenička 

 

Program jednání 

1) Uvedení nového člena AS FŽP 
2) Diskuse k volebnímu a jednacímu řádu (VJŘ) AS FŽP 
3) Různé 
 

 

1. Uvedení nového člena FŽP 

Novým členem AS FŽP, namísto odstupujícího M. Martiše, jež bude zastávat funkci proděkana pro rozvoj 
fakulty, se stala R. Musilová. 

 

2. Diskuse k volebnímu a jednacímu řádu FŽP 

J. Pavlásek přednesl za svou osobu návrhy k VJŘ AS FŽP, které byly následně diskutovány. Šlo o problematiku: 

- zániku členství (bod I) v AS FŽP studentů 3. ročníků bakalářských oborů v souvislosti se zánikem příslušnosti 
k akademické obci AS FŽP po státních zkouškách, dále jsou členy od absolvování přijímacích zkoušek na 
navazující studium, 

- průběh voleb (bod III) – na uvážení, zda mají být rovnoměrně zastoupeni zástupci studijních programů. 
V.Bejček navrhuje nikoliv a dělit pouze na dva zástupce studentů magisterského/bakalářského a doktorandského 
studia. Dále jestli toto zachovat rovněž u zaměstnanců. Zazněly především názory na sloučení, 

- nahradit slovo „předsednictvo“ slovy „předseda a místopředseda“, do názvu bodu IV. doplnit rovněž slovo 
„místopředseda“ a dále i do textu tohoto bodu, 

- k hlasování (bod IX) – měl by vycházet ze zákona, v současné podobě jde o nepřesný přepis, návrh V. Bejčka 
ať je zde pouze odkaz na příslušnou pasáž ve vysokoškolském zákoně (§27), 

- schvalování návrhu na jmenování děkana (bod X) – návrh na změnu termínu na 4 až 5 týdnů (bod 1b), 3 týdny 
(bod 1d). 

Soulad navrhovaného Volebního a jednacího řádu AS FŽP s platnou legislativou zajistí J. Vojar, v té souvislosti 
návrh předloží ke kontrole právníkovi JUDr. Bergerovi.  

 

3. Různé 

IGA – dosud není připraven Statut ke schválení 

Složení komisí – je záležitostí předsedy komise. Je třeba zveřejnit členy na příslušných stránkách co nejdříve. 
Úkol pro předsedy komisí do příštího zasedání. Studentská komise, předseda (M. Tejkal) navrhuje M. Zemana. 
V. Bejček navrhuje, aby to byli zástupci oborů. Ekonomická k. – předseda P. Šímová, V.Bejček navrhuje za 
členy, mj. některého z tajemníků kateder. 




