
Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 21.10.2013 

 

 

 

Přítomni:  Vojtěch Barták, Filip Čonka, Jan Douda, Petr Chajma, Zdeněk Keken, Vítek Moudrý, Lukáš 
Pospíšil, Miroslav Šálek, Petra Šímová, Jiří Vojar, Jan Vymazal 

Omluveni: Jan Vlach (příchod na druhou část jednání v 10:35) 

Hosté:  - 

 

Program jednání 

1. Volba předsedy a místopředsedů Akademického senátu FŽP (dále jen AS FŽP) 

2. Návrh úprav Volebního a jednacího řádu AS FŽP  

3. Ustanovení komisí AS, jejich předsedů a náplní činnosti 

4. Projednání svolání akademické obce FŽP 

5. Různé 

 

 

1. Volba předsedy AS  

Volba předsedy AS proběhla podle platného Volebního a jednacího řádu AS FŽP (Bod IV.). Z podnětů 
přítomných členů AS vzešlo pět kandidátů na post předsedy AS FŽP: Vojtěch Barták, Jan Douda, Zdeněk 
Keken, Petra Šímová a Jiří Vojar. Čtyři z nich, Petra Šímová, Vojtěch Barták, Zdeněk Keken a Jan Douda návrh 
nepřijali, Jiří Vojar ano.  

Na základě přímého, rovného a tajného hlasování 11 přítomných z celkového počtu 12 členů AS FŽP byl 
předsedou AS FŽP jednomyslně zvolen Jiří Vojar (10 hlasů pro, 1 se zdržel).  

Po zvolení předsedy byli do funkcí místopředsedů (vždy za příslušný volební obvod) navrženi Jan Vymazal a 
Zdeněk Keken za pedagogy a Lukáš Pospíšil za studentský volební obvod. Navržení s návrhem souhlasili. 
V tajném, přímém a rovném hlasování byli zvoleni L. Pospíšil místopředsedou za studentský volební obvod (10 
hlasů pro, 1 se zdržel) a J. Vymazal za volební obvod pedagogů (7 hlasů). J. Vymazal byl zároveň ustanoven 
prvním místopředsedou.  

Zapisovatelem byl pro toto jednání pověřen M. Šálek. 

 

2. Návrh úprav Volebního a jednacího řádu AS FŽP 

J. Vojar představil návrhy na změny dokumentu, následně proběhla diskuse nad navrženými změnami. Změny 
jsou vyznačeny v Příloze č. 1 tohoto zápisu a týkají se zejména: 

Bod III, č. 2: návrh vymazat klauzuli o paritním zastoupení kandidátů z oborů KI a AE. 

Bod IV, doplnění č. 6 a 7 obsahujícím volbu místopředsedů a definici předsednictva. 

Bod VII., do bodu b) doplnění slova „člena“, tedy: „AS se svolává na výzvu člena předsednictva AS FŽP“. Dále 
doplnění písmene d) s možností svolání AS FŽP na žádost děkana. 

Bod IX, doplnění o možnost přijmout písemné usnesení i mimo zasedání prostřednictvím elektronického 
hlasování (per rollam). 

Bod XII: Do klauzule „účast na zasedání AS FŽP je veřejně přístupná“, přidat „veřejně přístupná členům akad. 
obce FŽP“   

Tento návrh bude, společně s jeho odůvodněním (vypracuje Jiří Vojar), poslán k vyjádření členům AS FŽP, 
posléze předložen ke schválení AS ČZU v Praze na jeho nejbližší schůzi.  



3. Svolání akademické obce FŽP 

AS zatím nenavrhuje žádný termín ke svolání setkání akademické obce (AO). Vhodný termín bude dohodnut 
s děkanem FŽP (předběžně polovina listopadu). Nemělo by jít určitě o pondělí, vzhledem ke svátku 28.10.2013, 
který připadá rovněž na pondělí. V rámci AO bude prezentován nový AS FŽP, další podněty k problematice, 
která by měla být řešena na AO, bude shromažďovat předseda senátu, konečný návrh pošle členům AS k 
vyjádření. 

 

4. Ustanovení komisí AS FŽP, jejich předsedů a náplní činnosti 

Byly ustanoveny následující komise AS, jejich předsedové a náplň činnosti: 

 

Název komise Předseda Náplň činnosti 
Studentská k. L. Pospíšil Zprostředkování návrhů studentů ke studijním plánům, organizaci a 

způsobu řízení fakulty 
Ekonomická k. Z. Keken Projednávání návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty s děkanem, 

včetně kontroly jeho následného využívání  
Legislativní k. V. Barták Spolupráce, návrhy a připomínky k vnitřním předpisům fakulty, 

navrhovaných děkanem 
 

Počet komisí, jejich předsedové a náplň činnosti byla členy AS FŽP odsouhlasena, předsedové byli jednohlasně 
schváleni. Předsedové komise si na základě rozpravy v AS stanoví počet a složení členů svých komisí. Na 
příštím zasedání AS FŽP předsedové předloží své návrhy na složení komisí. 

  

5. Různé 

• Na návrh L. Pospíšila bylo přijato, že o svolání senátu bude akademická obec vždy s předstihem 
informována v novinkách na webu FŽP. 

• Prostřednictvím řádně zvoleného senátora L. Pospíšila budou informováni zahraniční studenti o 
proběhnuvších jednáních v senátu. 

• Tomáš Kott bude předsedou AS FŽP pověřen aktualizací hromadné e-mailové adresy senat@fzp.czu.cz, 
společné pro všechny členy AS FŽP.  

• Navrženo, a jednomyslně odsouhlaseno, by účast zástupců na akcích typu imatrikulace, promoce či 
výběrová řízení, byla spravedlivě dělena mezi všechny členy pedagogického volebního obvodu AS 
FŽP. Předseda AS FŽP bude o tomto vést přehled. 

• Otevřena diskuse nad smyslem další existence papírových indexů, bude dále projednáváno. 

 

 

Přílohy: 

1) Volební a jednací řád AS FŽP s vyznačením navrhovaných změn. 

 

 

 

Datum: 21.10 2013 

 

Zapsal: Miroslav Šálek     Schvaluje: Jiří Vojar, předseda AS FŽP 

 


