
 
 

Akademický senát Fakulty životního prostředí 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 

e-mail: simova@fzp.czu.cz 

Volby do Akademického senátu FŽP 

pro funkční období 2019 – 2022 
 

V souvislosti s končícím volebním obdobím stávajícího Akademického senátu FŽP (AS FŽP), 

AS FŽP prostřednictvím volební komise vyhlašuje  

volby do AS FŽP  

pro funkční období 2019 – 2022. 

 

Úvod 
AS FŽP je samosprávným akademickým zastupitelským orgánem Fakulty životního prostředí České 

zemědělské univerzity v Praze. Členové AS FŽP jsou voleni z řad akademické obce FŽP. Akademickou 

obec FŽP (AO FŽP) tvoří akademičtí pracovníci působící na FŽP (podle § 70 zákona o VŠ) a studenti 

zapsaní na FŽP (studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, včetně 

kombinovaného studia).  

AS FŽP má dvanáct členů z řad AO FŽP, z toho čtyři studenty. Funkční období AS FŽP je tři roky a začíná 

vždy 1. prosince v roce, kdy se konají volby. Volby do AS FŽP se konají ve dvou volebních obvodech, ve 

volebním obvodu akademických pracovníků FŽP a ve volebním obvodu zapsaných studentů FŽP. Průběh 

voleb a způsob volby se řídí Volebním řádem AS FŽP (VŘ).  

V souladu s VŘ byla na jednání AS FŽP dne 18. 9. 2019 schválena a jmenována volební komise a schválen 

harmonogram voleb, rozvržený na září až říjen 2019. 

Volební komise 
Volební komisi tvoří v souladu s VŘ tři členové AO FŽP z řad akademických pracovníků a dva členové AO 

FŽP z řad studentů: 

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. (předseda, simova@fzp.czu.cz),  

doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.,  

doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.,  

Ing. Richard Ševčík (student),  

Ing. Vojtěch Zástěra (student). 

 

Harmonogram voleb 
- 19. září až 8. října (do 15:00): Navrhování kandidátů do AS FŽP 

- 8. října (od 16:00) až 11. října (do 11:00): Získávání vyjádření navržených kandidátů 

- 11. října: Zveřejnění kandidátních listin 

- 23. a 24. října: Volby do AS FŽP 

- 25. října: Vyhlášení výsledků voleb 

Poznámka:  Prosíme o aktivní účast všech členů Akademické obce FŽP na zvýrazněných volebních 

aktivitách.  
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Další informace k harmonogramu a průběhu voleb (dle VŘ s upřesněním pro tyto volby) 

19. září až 8. října (do 15:00): Navrhování kandidátů 
- Návrhy kandidátů mohou předkládat členové AO FŽP. Příslušnost k AO FŽP se prokazuje 

zaměstnaneckým průkazem nebo kartou ITIC u akademických pracovníků a kartou ISIC nebo 

výkazem o studiu u studentů. 

- Kandidát musí být členem akademické obce FŽP (zapsaný student, akademický pracovník). 

- Písemné návrhy kandidátů vhazujte do zapečetěné schránky umístěné na sekretariátu děkana, 

místnost Z212 (09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00). 

- Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a zřetelné rozlišení, zda se jedná o zaměstnance 

či studenta. U zaměstnanců musí být dále uveden název pracoviště na FŽP a u studentů studijní 

obor, ročník a aktuální telefonický a emailový kontakt. 

8. října (od 16:00) až 11. října (do 11:00): Získávání vyjádření navržených kandidátů 
- Navržení kandidáti vyjadřují souhlas či nesouhlas s kandidaturou písemně, za písemné se považuje i 

vyjádření elektronickou poštou. Volební komise vyzve navržené kandidáty k vyjádření e-mailem 

zaslaným na oficiální zaměstnaneckou/studentskou adresu (předmět zprávy: Vyjádření ke 

kandidatuře do AS FŽP), a to bez zbytečného odkladu po rozpečetění schránky s návrhy. V případě 

studentů komise použije i další kontakty uvedené v návrhu. Navržení kandidáti vyjádří svůj souhlas 

či nesouhlas s kandidaturou písemně na adresu simova@fzp.czu.cz, nejlépe v odpovědi na zaslaný 

e-mail. 

- Nevyjádření se do 11. října 11:00 je považováno za nesouhlas s kandidaturou. 

- Pokud jedna a táž osoba je členem Akademické obce FŽP ČZU jako student a současně je i 

akademickým pracovníkem na FŽP ČZU, musí se tato osoba rozhodnout, zda využije práva volit a být 

volena buď jako student, nebo jako akademický pracovník. 

11. října: Zveřejnění kandidátních listin 
- Kandidátní listiny za (i) volební obvod akademických pracovníků a (ii) volební obvod studentů budou 

obsahovat jmenný seznam kandidátů, kteří vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. Budou zveřejněny 

na webových stránkách FŽP, nástěnce AS FŽP a na informační obrazovce ve vestibulu FŽP. 

- V případě zájmu mohou kandidáti prostřednictvím volební komise umístit své prezentace (volební 

teze) na webové stránky FŽP, nástěnku AS FŽP, informační obrazovku ve vestibulu FŽP a ve dnech 

konání voleb též na panelech v prostoru určeném pro volbu. 

23. a 24. října: Volby do AS FŽP 
- Volby do AS FŽP proběhnou v oba dny od 9:00 do 16:00 ve dvoraně FŽP (tj. v prostoru před 

posluchárnami Z I, Z II). 

- Volby do AS FŽP jsou přímé, rovné a s tajným hlasováním. 

- Každý člen AO FŽP volí nejvýše tolik kandidátů, kolik členů má daný volební obvod zástupců v AS FŽP 

a jednomu kandidátovi může dát jen jeden hlas. Zaměstnanci tedy volí nejvýše 8 kandidátů a 

studenti nejvýše 4 kandidáty. 

- Hlasovací lístky budou oprávněným voličům vydávány členy volební komise bezprostředně před 

volbou (v místě volby). Pověření členové volební komise zkontrolují totožnost voliče a jeho 

příslušnost k AO FŽP, v seznamu voličů označí jeho jméno, vydají mu volební lístek a informují ho o 

předepsaném způsobu jeho úpravy. Po úpravě lístku v určeném prostoru zajišťujícím dostatečné 

soukromí pro tajnou volbu vhodí volič volební lístek do zapečetěné volební schránky.  
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25. října: Vyhlášení výsledků voleb 
- Do AS FŽP je z každého volebního obvodu zvolen příslušný počet kandidátů, kteří získali v rámci 

daného obvodu nejvyšší počet platných hlasů. Kandidáti na dalších místech se stávají náhradníky AS 

FŽP pro příslušné volební období. V případě rovnosti hlasů určí volební komise pořadí kandidátů 

losem. 

- Výsledky voleb (seznam kandidátů s uvedením počtu získaných platných hlasů a zřetelným 

oddělením zvolených členů a náhradníků) budou za každý z obou volebních obvodů zveřejněny na 

webových stránkách FŽP a nástěnce AS FŽP.  

Poznámka: Námitky proti regulérnosti voleb lze uplatnit do 7 kalendářních dnů od vyhlášení výsledků 
voleb, a to písemně dopisem doručeným předsedovi volební komise. Námitky mohou podávat pouze 
členové AO FŽP. Volební komise posoudí oprávněnost námitek do 7 kalendářních dnů od konce lhůty 
pro podání námitek. 

 

 

V Praze 18. 9. 2019 

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. 

v. r. 

předseda AS FŽP a volební komise 


