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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

AKADEMICKÉHO SENÁTU FŽP  

DNE 18.9.2019 

 

 

PŘÍTOMNI 
Dle prezenční listiny: doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.; prof. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D.; prof. Mgr. 

Miroslav Šálek, Dr.; doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.; doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D.; Ing. Blanka Kottová, Ph.D.; 

Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.; Ing. Mgr. Ondřej Lagner; Ing. Jiří Prošek; Ing. Petr Klápště 

 

Omluveni: Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.; Mgr. Martin Sládeček 

 

Hosté: prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D., doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D., 

Ing. Jana Novotná, Ing. Vojtěch Zástěra 

 

PROGRAM 
 

1) Nařízení děkana č. 3/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021 na Fakultě 

životního prostředí ČZU v Praze  

2) Nařízení děkana č. 4/2019 - Podmínky pro přiznání prospěchových a mimořádných stipendií 

pro akademický rok 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze 

3) Nařízení děkana č. 5/2019 - Pravidla pro provádění kontroly účasti studentů na výuce během 

prvního semestru studia 

4) Informace ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2019/2020 

5) Nařízení děkana č. 8/2019 - Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech 

pro studium v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultu životního prostředí 

ČZU v Praze 

6) Nařízení děkana č. 9/2019 - Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech 

pro studium v anglickém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě životního prostředí 

ČZU v Praze 

7) Schválení nového kandidáta na předsedu Interní grantové agentury 

8) Nařízení děkana č. 06/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021 na 

Fakultu životního prostředí ČZU v Praze 

9) Nařízení děkana č. 07/2019 - Stanovení poplatků za studium v cizím jazyce pro akademický rok 

2020/2021 

10) Stanovení volební komise pro volby do AS FŽP pro funkční období 2019 – 2022 

11) Stanovení harmonogramu voleb do AS FŽP pro funkční období 2019 – 2022 

12) Různé 
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AD 1) Nařízení děkana č. 3/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021 na Fakultě 

životního prostředí ČZU v Praze 

Doc. Skaloš představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. Doc. Šímová vyzvala k hlasování 

o schválení dokumentu Nařízení děkana č. 3/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských 

a magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021 

na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze včetně příloh: 

- Příloha č. 1 Nařízení děkana č. 3/2019 - Maximální počty uchazečů přijímaných ke studiu 

- Příloha č. 2 Nařízení děkana č. 3/2019 - Specifikace předmětů a požadovaných znalostí 

pro přijetí do bakalářských studijních programů – okruhy otázek k přijímacím zkouškám 

na bakalářské studijní programy/obory FŽP 

- Příloha č. 3 Nařízení děkana č. 3/2019 - Specifikace předmětů a požadovaných znalostí 

pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce 

– okruhy otázek k přijímací zkoušce na navazující magisterské obory FŽP 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 3/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských 
a magisterských studijních programů vyučovaných v českém jazyce pro akademický rok 2020/2021 
na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze včetně příloh č. 1 – 3. 

 

 

 

AD 2) Nařízení děkana č. 4/2019 - Podmínky pro přiznání prospěchových a mimořádných stipendií 

pro akademický rok 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze 

Doc. Skaloš představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 4/2019 - Podmínky pro přiznání prospěchových 
a mimořádných stipendií pro akademický rok 2019/2020 na Fakultě životního prostředí ČZU v 
Praze 

 

 

 

AD 3)  Nařízení děkana č. 5/2019 - Pravidla pro provádění kontroly účasti studentů na výuce během 

prvního semestru studia 

Doc. Skaloš představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 5/2019 - Pravidla pro provádění kontroly účasti studentů na 
výuce během prvního semestru studia  
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AD 4)  Informace ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2019/2020 

Doc. Skaloš představil a vysvětlil důležitost předkládaného dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL dokument Informace ke státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 
2019/2020 

  
 

 

AD 5)  Nařízení děkana č. 8/2019 - Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních 

programech pro studium v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultu životního 

prostředí ČZU v Praze 

Prof. Komárek představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 8/2019 - Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních 
programech pro studium v českém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultu životního 
prostředí ČZU v Praze 

  
 

 

AD 6)  Nařízení děkana č. 9/2019 - Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních 

programech pro studium v anglickém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě životního 

prostředí ČZU v Praze 

Prof. Komárek představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 9/2019 - Podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních 
programech pro studium v anglickém jazyce v akademickém roce 2020/2021 na Fakultě životního 
prostředí ČZU v Praze  

 

 

 

AD 7)  Schválení nového kandidáta na předsedu Interní grantové agentury FŽP 

Prof. Komárek uvědomil Senát FŽP o odchodu Ing. Kekena, Ph.D. z pozice předsedy IGA FŽP. Představil 

nového kandidáta na předsedu IGA FŽP, kterým je Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D. Zároveň poděkoval Ing. 

Kekenovi za dosavadní spolupráci. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Ing. Vítězslava Moudrého, Ph.D. jako předsedu Interní grantové agentury FŽP 
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AD 8)  Nařízení děkana č. 06/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a magisterských 

studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 2020/2021 na Fakultu 

životního prostředí ČZU v Praze 

Doc. Hanel představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 06/2019 - Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a 
magisterských studijních programů vyučovaných v anglickém jazyce pro akademický rok 
2020/2021 na Fakultu životního prostředí ČZU v Praze  

 

AD 9)  Nařízení děkana č. 07/2019 - Stanovení poplatků za studium v cizím jazyce pro akademický 

rok 2020/2021 

Doc. Hanel představil a vysvětlil změny v předkládaném dokumentu. 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Nařízení děkana č. 07/2019 - Stanovení poplatků za studium v cizím jazyce pro 
akademický rok 2020/2021 

 

 

AD 10)  Změna členů volební komise pro volby do AS FŽP pro funkční období 2019 – 2022 

doc. Šímová navrhla změnu ve složení volební komise pro volby do AS FŽP pro funkční období 2019 – 

2022. Důvod: Ing. Jana Marešová schválená jako členka volební komise na předchozím zasedání se na 

vlastní žádost členství zřekla z důvodu zahraniční konference v termínu konání voleb. Místo ní byl 

navržen Ing, Richard Ševčík, taktéž student DSP na FŽP, který se členstvím ve volební komisi souhlasil. 

Proběhla též diskuse na téma předseda volební komise. Ve výsledku AS FŽP hlasoval o tomto složení 

volební komise:  

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D.; Ing. Vojtěch Zástěra (student), Ing. 

Richard Ševčík (student). 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL volební komisi pro volby do AS FŽP pro funkční období 2019 – 2022 

 

 

AD 11)  Harmonogram voleb do AS FŽP pro funkční období 2019 – 2022 

doc. Šímová vysvětlila a odůvodnila změny v termínech v původně navrženém harmonogramu voleb. 

Důvod: Původní harmonogram nesplňoval jeden z bodů daných Volebním řádem AS FŽP. 

AS FŽP hlasoval o tomto harmonogramu 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 

 

Hlasování: 

  – pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0.  
> AS FŽP SCHVÁLIL Harmonogram voleb do AS FŽP pro funkční období 2019 – 2022. 



 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FŽP 18.9. 2019  5 

 

 

 

 

AD 12)  Různé 

-- 
 

 

 

ZÁVĚR JEDNÁNÍ 
doc. Šímová poděkovala všem členům stávajícího AS FŽP za příkladnou a milou spolupráci během 

funkčního období 2016 – 2019. 

 

 

 

 

 

doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D. 

v. r. 

Předseda AS FŽP 
 

 

V Praze dne 18. září 2019  

Zapsala: Blanka Kottová      


