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Část I
Úvodní ustanovení
(1) Fakulta životního prostředí (dále jen FŽP) je součástí České zemědělské univerzity v Praze
(dále jen ČZU). Její působnost je dána zákonem č. 111/98 Sb., o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), Statutem ČZU a Statutem FŽP.
(2) Vedle názvu „Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze“ je oprávněna
v běžném styku používat zkratku „FŽP“. V anglickém jazyce „Faculty of Environmental
Sciences“ („FES“).
(3) FŽP je částečně samostatnou ekonomickou jednotkou v rámci ČZU, je jedním z účetních
středisek univerzity, není právnickou osobou.
(4) Děkan užívá pro jednání jménem fakulty kulaté razítko s malým státním znakem, textem
Česká zemědělská univerzita v Praze − Fakulta životního prostředí. Vedle kulatého razítka
užívají pracoviště fakulty řádková razítka, všechna kulatá i řádková razítka jsou opatřena
pořadovým číslem a jsou úředně evidována v souladu s vnitřními předpisy ČZU.

Část II
Organizační struktura FŽP
(1) V čele FŽP stojí děkan, jeho zástupcem je jím jmenovaný první proděkan.
(2) Vedení fakulty tvoří děkan, proděkani a tajemník fakulty.
(3) Členění fakulty na jednotlivé katedry a další pracoviště je uvedeno v příloze č. 1.

Část III
Základní povinnosti akademických funkcionářů
a vedoucích zaměstnanců
(1) Akademickými funkcionáři jsou: děkan a proděkani FŽP. Dalšími vedoucími zaměstnanci ve
smyslu tohoto organizačního řádu jsou: tajemník fakulty, vedoucí kateder a vedoucí dalších
pracovišť FŽP.
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Příloha č. 1:
Katedry, pracoviště celofakultního významu včetně anglických názvů
‐ katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (KAGUP)
Department of Applied Geoinformatics and Spatial Planning
‐ katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK)
Department of Land Use and Improvement
‐ katedra ekologie (KEKO)
Department of Ecology
‐ katedra aplikované ekologie (KAE)
Department of Applied Ecology
‐ katedra geoenvironmentálních věd (KGEV)
Department of Environmental Geosciences
‐ katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování (KVHEM)
Department of Water Resources and Environmental Modeling.

Další organizační jednotky pro hospodářsko‐správní činnost
‐ děkanát (DFŽP)
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