VOLEBNI A JED|{ACI RAD AS FZP
7Y7

Akademicky senát Fakulty životníhoprost edí CZ\J v Praze se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33
odst. 2 písm. d) zákona č. 11tl1999 Sb., o vysokych školách a o změně a doplnění dalšíchzákonri
(zákon o vysokych školách), usnesl na tomto Volebním a jednacím ádu akademického senátu Fžp,
jako na jejím vnit ním p edpisu:

I.

záHadní ustanovení

je

samosprávnym
1. Akademicky senát Fakulty životníhoprost edí (dále j., AS rŽry
zastupitelskym akademickym orgánem FZP .
2. Členstvív AS PŽPje neslučitelnés funkcí rektora, prorektorri, děkanťr a proděkan .
3. AS pŽpje volen akademickou obcí rŽP ve dvou volebních obvodech:

.
.

akademičtí pracovníci
studenti -4zástupcí.

-

8 zástupcri

4, členem akademického senátu Fakulty3ivotního prost edí mriže b; t zvolen každ ělen akademické
obce Fakulty životního prosťedí CZU v Praze.
5. Členstvívzrriká vyhlášením v sledkri voleb volební komisí.
6. Členswív AS FŽP zaniká:
a) neschopností člena vykonávat svoji funkci nejméŇ šest měsícri
b; pl...rro., ..zignací k rukám p edsednictva AS FŽP
cj ukoněením p íilušnosti k akademické obci FŽP, v p ípadě zastupce volebního obvodu
student téžukoněením studia.
7. studentovi, kter byl v pruběhu svého funkčníhoobdobí p ijat o jiného bezprost edně
navazujícího stuáijního progr{rmu rr-FŽP, jeho členstvívAS FŽP nezaniká. Pokud však
nebude do navazujícího studijního programu zapsarry do pěti měsícri od ukončení

8.

piedchozího studia, jeho členstvív as ržp zaniká a najeho místo nastupuje náhradník.
Jesiliže členstvív as rŽp zaniklo p ed uplynutím funkčníhoobdobí, nastupuje na uvolněné
místo nahradník z téžekandídeini listiny a to podle po adí urČenéhopoČtem obdrŽen ch
hlasri. Obvod, v němž byli nrihradníci vyčerpáni, uspo ádá doplňující volby.
II.
Organizace voleb

1.
2.

J.
4.

Nejpozději pět tydnťr p ed ukončenímsvé činnosti AS FŽP vypíšenové volby a zároyeň si každy
volební obvod vytvo í t íčlennouvolební komisi.
Kandidáta mťrženavrhnout kterykoli člen akademické obce daného volebního obvodu. k
za azení na kandidátku je nezbYny souhlas navrženéhokandidáta.
Volební komise zve ejní kandidátní listiny a krátkou charakteristiku kandidátri a kandidátek
minimálně 10 dnťr p ed volbami na vyvěsce AS.
Volby AS ídíp íslušnákomise pro dany obvod.

o"unli,';","o

1.

2.
3.

4.

Volič při volbě označíaa volebním lístku jména kandidátů, které volí do senátu FŽP. Voliě

ozrračímaximálně tolik kandidátů, kolik je v jeho obvodu voleno členůsenátu. Pokud označí
kandidátů více, ie volební lístek neplatný.
Do AS FŽP je z každého volebního obvodu zvolen příslušný počet kandidátŮ, kteří získali
největší počet hlasů, přičemž platí princip, že u studentů bude go dvou zástupcích ze studijního
p.Ógíu.o KI, IE. osútníkandidati se stávají náhradníky AS FŽP pro příslušnévolební období,
V případě rovnosti hlasů u více kandidátů se mezi nimi rozhodne losem.
Námitky proti regulémosti voleb můžepodat každý člerr/členkaakademické obce do ŮÍ
pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb volební komisi.
Volby jsou rovné, píímé,s tajným hlasováním.

Iv.

Volba předsedy AS

1.
2.

3.
4.
5.
6.
.
'1

pn/ní zasedéniAs až do zvolení předsedy As řídípředseda odstupujícího senátu,
Kandidáti na předsedu jsou navrženi z členůAS FŽP. Kandidáti veřejně oznámÍ, z,da návrh
přijímají.
Volby jsou tajné, příméa rovné. Kalždý člénsenátu můžedát jenjeden blas.
V době hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny členůsenátu,
předsedou As Fžp se stává kandidát s nadpolovičnívětšinou platných kladných hlasů.
Stejným způsobem se volí místopředseda AS.
Předseda a místopředseda tvoří předsednictvo AS,

v.
Práva člen AS FŽP

1.
2.
3.
4.

Účastnit se jednání AS PŽP.
Hlasovat a vyjad ovat se k otázkám projednávanym v AS PŽP.
Vystupovat s dotazy,návrhy a p ipomíŇami na ostatní členy nebo hosty AS FŽP.
Volit abyt volen do všech orgánťr AS F'ZP.

W.
povinnosti členri As

Fžp

J.

Účastnit se jednání AS PŽP a zastupovat v něm voliče.
V p ípadě neričasti na jednání se p edem omluvit p edsednictvu.
Informovat voliče o jednání AS FZP, pokud senát nerozhodne jinak.

4.

zuOit se

1.

2.
.,}

5.

jednacím ádem AS rŽP.
postupovat dle rozhodnutí AS FŽP,pokud je v souladu

s

CZU.
VII.
svolávání As

AS FŽP

se svolává:

a)
b)

nejméně dvakrát za semestr,
navyzvup edsednictva AS FŽP,

Fžy

jednacím ádem a statutemČZU aPŽP

c)

na písemnou žádost nejméně poloviny členťrkteréhokoliv volebního obvodu
p edsednictva.

k

rukám

vIII.

Zasedání AS F'ŽP

1.

ČlenovéeS PŽP musí b;it písemně pozváni nejméně jeden I den dop edu. Za pisemné poz-léní
se považuje také pozvání pomocí elekhonické pošty.
2. Pokud z mimo ádn ch drivodri není možréoznámit termín zasedrání jeden I den dop edu, musí
p edsednictvo zajistit osobní pozvaní všech členri.
3. Součástípomárlky musí bl,t body programu jednání, které jsou p edsednictvu v této době
. mámy, a pot ebné podklady pro jednaní.
4. Program jednání musí b t zajištěn p edsednictvem, které téžodpovídá za jeho pr běh. Jednání
ídíp edseda nebo místop edseda.
Zápis provádí osoba pově ená p edsednictvem a podepisuje ho p edseda nebo místop edseda.
5.
6. P edsednictvo zajistí zve ejnění zápisu a usnesení do jednoho tydne od schválení.
7. Jednání je ukončeno na pokyn p edsedajícího, nevyjád í-li se p ítomníhlasováním jinak.

Ix.

Hlasování

t. Rs pžp schvaluje (dle

27, odstavec

1

zákona

o vysokl ch školách) nadpoloviČnívětšinou

všech sl". ch členri:

a) návrh děkan a o ňízení,sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultnich pracoviŠť,
b) na náwh děkana nálrrh vnit ních p edpisri fakulty a postupuje je ke schválení
akademickému senátu vysoké školy,

c) rozdělení finančníchprost edkri fakulty
d)
e)

0

g)
h)

2.

a

4.

a

kontroluje jejich

vyuŽÍvánÍ,
vyročnízprávu o činnosti a vyro čni zprávu o hospoda ení fakulty p edloženou děkanem,
podmínky pro p ijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovanych na fakultě,
návrh děkana na jmenování a odvolání členťrvědecké rady fakulty a disciplinární komise
fakulty,
usnáší se o návrhu na jmenování děkana, pop ípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
na návrh děkana schvaluje dlouhodoby zámér vzdéIávací a vědecké, vyzkumné,
vyvojové, umělecké nebo dalšítvťrrčíčinnosti fakulty vypracovany v souladu S
dlouhodobym záméremve ejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.

Akademicky senát fakulty se vyjad uje prostou většinou p ítomnych členťrzqména

a)
b)
J.

p edloženéděkanem

k návrhrim studijních programťr uskutečňovanych na fakultě,
kzáméruděkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

o

návrzích zejména podle odstavce 1 písm. g) se akademicky senát fakulty usnáŠÍtajnYm
hlasováním. K p ijetí návrhu na odvolání děkana je t eba, aby se pro něj vyslovilY nejméně t i
pětiny všech členri akademického senátu

AS Fžp mťrževe v}jimečnych p ípadech p ijmout písemné usnesení i mimo

zaseďání (usnesení

per rollam). prriběh této formy hlasování probíhá takto:
a) p edseda

AS pŽp nejprve rozešle všem členťrmAS FŽP návrh

usnesenÍ, se kterym má bYt

vysloven souhlas a současně stanoví i lhůtu (minimálně 1 týden), ve které mají členovéAS
FŽP provést hlasóvání,
jestliže
kterýkoliv členAS Fžp oznilmí ve stanovené 1hůtě předsedovi AS Fžp, že
b)
požaduje projednrání usnesení, které má být přijato per rollam, nelze takové usnesení
přijmout mimo zasedlárrí AS FZP,
c) po skoněení lhůty pro hlasování dá předseda AS Fžp bezodkladně na vědomí všem
členůmAS FŽP vysledek hlasování.

x.

Postup při schvalováni návrhu na jmenování a odvolání děkana

1.

Přípravné řízení volby kandidáta:

kandidáta na funkci děkana aspoň 2 měsíce Před
uplynutím funkčníhoobdobí stávajícího děkana,
termín volby.je zveřejněn minimálně 3 týdny předem,
ns pžp :"i.,'*:. ze svých řad ťíčlerurouvolební komisi, složenou ze zrástuPcŮ obou
volebních obvodů,
každý člen akademické obce Fžp má právo písemně podat svůj náwh ^kandidáta na
je ukonČeno
funkói děkana. Tyto návrhy shromažďuje volební komise, Přijímání náwhŮ
minimálně 2 fýdny před konráním volby,
volební m-Ú uýt otouí v abecedním pořadí listinu těch kandidátů, kteří s kandidatuíou
2 týdny
na děkana Fzp souhlasí a seznámí s touto listinou akademickou obec nejpozději
fakultY.
obci
před volbou. Dáe komise organizuje představení kandidátů akademické

a) AS Fžp stanoví termín konání volby
b)

.j

d)-

e)

2.

Postup při volbě kandidáta:

kandidáta na děkana volí členovéAS FŽP tajným hlasováním. V okamŽiku hlasovriní
musí bl,t přítomna nadpoloviční většina členův každémvolebním obvodu, Hlasovtiní se
jsou
provádi Ódevzdáním Úlasovacího lístku do volební umy. Na hlasovacím lístku
jedním
uvedena jména všech kandidátu, Za platný hlasovací lístek se povaŽuje lístek s
označeným kandidátem, za zdtženi se hlasování pak hlasovací lístek.bez oznaěení
kandidáta a za neplatný se považuje hlasovací lístek s omačenímvíce kandidátů,
b) návrh na jmenování dct*u 1" v prvním kole voleb přijat, jestliže se pro, něj vyslovila
nadpolovičnívětšina všech ělenů akademického senátu fakulty. NeobdrŽe|-li ŽáÁný
kanóidát takovou většinu, koná se nasledně druhé kolo volby, a to mezi dvěma kandidátY,
kteří obdrželi největšípočet hlasů v prvním kole voleb. V případě rovnosti hlasŮ u více
kandidátů na prvrrím nebo druhém místě, postupují všichni do druhého kola,
c) náwh na jménovaníděkana je v druhém kole voleb přijat, jestliže se pro jednoho z
kandidátů vyslovila nadpoloviční většina všech členůakademického senátu fakultY.
Nenlli děkan zvolen ani ve druhém kole, uskuteční se bezprostředně ťetíkolo Podle
stejných zásad,
většinu hlasu, opakuje se
d) polua ani ve třetím kole nezíská žádný z kandidáttl potřebnoupokud
ani pak nedojde ke
volba podle zásad třetího kola ještě jednou, a to za týden.
zvolení kandidáta na jmenování áek*"-, vyhlásí AS FŽP nové volby,
jména členů
e) o pruběhu voleb se vede zápis, ve kterém je nutno uvést listinu kandidátů,je
neprodleně
volební komise, jména přítomných senátorů a výsledek voleb. Tento zápis
zveřejněn na uřední desce FZP,
pouze člen akademické obce fakulty a to
n6-iir.v proti platnosti voleb můžepodat
-do
1 týdne po vyhlášení výsledku voleb. o těchto
písemně pr"dre-dorri AS FŽP ve lhůtě

a)

'

'

0'

námitkách rozhodne AS FZP neprodleně na zvláštním zasedáni.
3.

Návrh na odvolání děkana:

a)

návrh na odvolání děkanamtňe dátkaždy z členri AS FŽP. Tento návrh je p ijat, jestliže
se pro něj

vyslovily nejméně t i pětiny všech členri akademického senátu.

xI.

ustanovení komisí

1,
2.
3.

Komise se ustanovují roáodnutím AS FŽP na dohodnutou dobu.
Vedoucí komise musí b; t členem eS rŽP.
Náplň činnosti komise musí b; t stanovena v zápise

xII.

z jedntá,r

Účast hostu na jednání

1.

2.

A

AS FŽP,

F'ŽP

Zasedání AS FŽPjsou ve ejně p ístupní.

Účastnit se diskuse a dávat návrhy k p íslušnémubodu jednání mohou hosté pozvaní zástupcem
kteréhokoliv volebního obvodu AS FŽP,

Volební ajednací ád AS nŽr tyt pro3eanán a schviflen na zasedání AS FŽP dne22.3.20|0 anabyvá
platnosti dnem schválení akademick m senátem rrniveízity'.
Ing. Jan Doud4 Ph.D., v.r. p edseda

AS FŽP

"-}\
',r'

?1,-1-

/'

9 odst. 1 písm. b) zákona o vysok]ích školách

Akademick} senát univerzity schválil tento volební a jednac ííáddne 29.června 2010

