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STATUT
FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
Statut Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „Statut“)
je dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), součástí
vnitřních předpisů FŽP ČZU v Praze a v jednotlivých ustanoveních se na tento zákon
odvolává.

PREAMBULE
Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze je vzdělávací a vědecká
instituce, která v souladu se zákonem poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí
vědecké, pedagogické, sociální a kulturní činnosti v duchu národních, demokratických a
humanitních tradic. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, přispívá k
všeobecnému rozvoji vzdělanosti a ke zvyšování úrovně ekonomických, organizačních,
řídících, informačních, sociálních a kulturních činností především v oblastech ochrany
životního prostředí, přírody a krajiny.

Část první
Obecná ustanovení a vznik fakulty
Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „FŽP“) je
univerzitní veřejnou institucí ve smyslu § 1 a § 23 zákona.
(2) Statut vychází ze Statutu České zemědělské univerzity v Praze ve všech jeho
ustanoveních a ze znění zákona. Zásady formulované v zákoně a Statutu ČZU v Praze
platí v plné míře pro Statut FŽP a ve Statutu se již neopakují.
(3) FŽP je součástí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) ve smyslu zákona.
ČZU svěřuje vybrané pravomoci FŽP v souladu s ustanoveními Statutu ČZU a tohoto
Statutu.
(4) Vnitřní a interní předpisy ČZU jsou součástí předpisů FŽP. Na jejich základě a k jejich
provedení může FŽP vydávat samostatné předpisy, příp. doplňky těchto předpisů.
V ostatních případech se použijí přímo.
(5) FŽP má právo rozhodovat, nabývat práv a zavazovat se v rámci tímto Statutem určených
činností a v rozsahu dispozičních práv k věcným a finančním prostředkům svěřených jí
ČZU, jakož i k prostředkům získaným vlastní činností.
(6) FŽP, její katedry a útvary uskutečňují akreditované bakalářské, magisterské a doktorské
studijní programy.
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(7) FŽP organizuje programy celoživotního vzdělávání formou mimořádného studia a
různých vzdělávacích kurzů.
(8) FŽP koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných
programech.
(9) FŽP je oprávněna používat v běžném styku zkrácený název FŽP ČZU v Praze nebo FŽP
ČZU. Sídlem FŽP ČZU v Praze je areál ČZU, Praha - Suchdol, Kamýcká ulice 129.
(10) FŽP používá v úředních úkonech kulaté razítko se státním znakem České republiky a
s textem „Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí“.
(11) V anglickém jazyce se používá oficiální název Faculty of Environmental Sciences, ve
zkratce “FES CULS Prague” nebo “FES CULS”.

Článek 2
Vznik FŽP
(1) FŽP ČZU v Praze byla zřízena rozhodnutím Akademického senátu ČZU v Praze ze dne
26. června 2007.

Část druhá
Orgány fakulty
Článek 3
Obecná ustanovení
(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou podle zákona
● akademický senát,
● děkan,
● vědecká rada,
● disciplinární komise.
(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník ve smyslu § 25 odst. 2 a § 32 zákona.
(3) Akademický senát Fakulty (dále jen „AS FŽP“) vykonává činnosti vymezené § 26 a § 27
zákona, Statutem ČZU, Statutem FŽP a ostatními předpisy FŽP. Podrobnosti o volbách
do AS FŽP obsahuje Volební řád AS FŽP, podrobnosti o jednání AS FŽP obsahuje Jednací
řád AS FŽP. Volební řád AS FŽP a Jednací řád AS FŽP jsou vnitřními předpisy fakulty.
(4) Děkan fakulty vykonává činnost ve smyslu § 28 zákona.
(5) Vědecká rada FŽP (dále jen „VR FŽP“) je jmenována děkanem a vykonává činnosti podle
§ 29 a § 30 zákona. Podrobnější úpravu jednání VR FŽP stanoví Jednací řád VR FŽP,
který je vnitřním předpisem fakulty.
(6) Disciplinární komise FŽP působí ve smyslu § 31 zákona. Způsob jmenování a jednání
disciplinární komise je stanoven Disciplinárním řádem fakulty pro studenty FŽP, který
je vnitřním předpisem fakulty.
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(7) Tajemník řídí hospodaření s prostředky FŽP v souladu se zákonem a ostatními
navazujícími předpisy. Jeho činnost se soustřeďuje zejména na:
● zajištění správy majetku svěřeného fakultě do užívání od ČZU a péči o jeho
reprodukci,
● organizačně správní řízení pracovišť děkanátu, zabezpečování provozní činnosti
fakulty, kontrolu hospodaření s finančními prostředky fakulty,
● metodické řízení činnosti tajemníků kateder a útvarů FŽP.
Ze své činnosti je tajemník odpovědný děkanovi a je povinen se řídit jeho pokyny.

Článek 4
Děkan fakulty
(1) V čele fakulty je děkan. Řídí její činnost, jedná a rozhoduje ve všech věcech fakulty, které
nejsou vyhrazeny jiným orgánům fakulty nebo univerzity. Jeho činnost se řídí
ustanoveními § 28 zákona.
(2) Usnesení s návrhem na jmenování děkana předkládá AS FŽP rektorovi ČZU. Způsob
volby kandidáta na funkci děkana je stanoven Jednacím řádem AS FŽP.
(3) Děkanovi jsou podřízeni proděkani, tajemník, vedoucí kateder, vedoucí odborných,
pomocných, specializovaných a administrativních pracovišť fakulty.
(4) Děkan zřizuje kolegium děkana jako svůj poradní orgán.
(5) Děkan za svou činnost odpovídá AS FŽP.
(6) Děkan po předchozím souhlasu AS FŽP jmenuje a odvolává členy VR FŽP a členy
Disciplinární komise FŽP.
(7) Při řízení fakulty může děkan vydávat interní předpisy FŽP, tj. nařízení děkana.
(8) Délka funkčního období děkana a proděkanů se řídí podle zákona.

Článek 5
Proděkani
(1) Děkan FŽP jmenuje, případně odvolává proděkany zpravidla pro oblasti vědy a
výzkumu, studijní a pedagogické činnosti, mezinárodních vztahů, rozvoj fakulty a pro
další oblasti výše neuvedené.
(2) Ke jmenování nebo odvolání proděkanů se vyjadřuje AS FŽP.
(3) Proděkani řídí zejména činnosti na úseku jim svěřeném. Vymezení činností jednotlivých
proděkanů určuje děkan formou interního předpisu. Děkan také určí, který z
proděkanů ho bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti a vzájemné zastupování
proděkanů. Pokud zástupce nebyl určen, zastupují děkana podle pořadí oblastí
uvedených v odstavci (1).
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Část třetí
Organizační struktura fakulty
Článek 6
Obecná ustanovení
(1) FŽP se člení na odborná pracoviště (katedry) a další pracoviště.
(2) Vnitřní organizace fakulty je upravena Organizačním řádem FŽP.

Článek 7
Organizace kateder
(1) AS FŽP na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
kateder prostřednictvím schválení Organizačního řádu FŽP.
(2) Katedru tvoří akademičtí pracovníci, odborní techničtí a administrativní pracovníci a
studenti doktorského studijního programu.
(3) Hosty katedry mohou být po dobu určitou externí pedagogové, vědečtí pracovníci,
stážisté, hostující zahraniční pedagogové.
(4) O obsazení pracovního místa vedoucího katedry rozhoduje děkan na základě
výběrového řízení. Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení ČZU.
(5) Vedoucí katedry ustanovuje a ruší ustanovení zástupce vedoucího katedry.
(6) Náplň činnosti vedoucího katedry:
● odpovídá za plnění pedagogických a tvůrčích činností vyplývajících ze strategie
rozvoje katedry, fakulty a univerzity,
● odpovídá za personální řízení a personální rozvoj podřízených pracovníků,
● odpovídá za finanční hospodaření katedry a hospodaření se svěřenými prostředky,
● odpovídá za vytváření tvůrčího a společensky prospěšného pracovního
klimatu odpovídajícího univerzitnímu prostředí.
(7) Vedoucí katedry ustanovuje a ruší ustanovení tajemníka katedry. Tajemník katedry
odpovídá za organizační a hospodářské zajištění úkolů katedry.
(8) Náplň činnosti pracovníků katedry určuje její vedoucí v souladu s bodem (6) a v souladu
s předpisy FŽP a ČZU, především Vnitřním mzdovým předpisem ČZU.
(9) Seznam kateder s jejich českým a anglickým názvem je uveden v Organizačním řádu
FŽP.

Článek 8
Organizace dalších pracovišť fakulty
(1) AS FŽP na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
dalších pracovišť v souladu s potřebami výuky, výzkumu a řízení fakulty podle § 27
zákona.
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(2) O obsazení pracovního místa vedoucího dalšího pracoviště rozhoduje děkan. K obsazení
pracovního místa může děkan nařídit výběrové řízení. O odvolání z pracovního místa
vedoucího dalšího pracoviště rozhoduje děkan.
(3) Vedoucí pracovišť jsou podřízeni děkanovi. Děkan může přizvat vedoucího pracoviště
k účasti na jednání kolegia děkana nebo vedení fakulty.
(4) Pracoviště jsou zřizována na dobu určitou nebo neurčitou v souladu se strategií rozvoje
fakulty.
(5) Pracovní náplň pracovníků určuje vedoucí pracoviště.
(6) Organizačně-správní řízení těchto pracovišť zajišťuje tajemník fakulty.
(7) Seznam dalších pracovišť fakulty je uveden v Organizačním řádu FŽP.

Část čtvrtá
Členové akademické obce
Článek 9
Akademická obec
(1) Akademickou obec FŽP tvoří akademičtí pracovníci (§ 70 zákona) a řádně zapsaní
studenti FŽP (ve znění zákona).
(2) Akademické svobody a akademická práva zaručuje § 4 zákona.
(3) Akademická obec FŽP volí akademický senát fakulty dle Volebního řádu AS FŽP.
(4) Akademická obec FŽP se svolává k projednávání významných opatření, zejména před
volbou děkana, nebo volbou akademického senátu, ale alespoň jedenkrát ročně.
(5) Právo svolat shromáždění Akademické obce FŽP má pouze děkan nebo předseda AS FŽP
z rozhodnutí AS FŽP.

Článek 10
Akademičtí pracovníci
(1) Akademičtí pracovníci jsou v pracovněprávním vztahu k ČZU a jsou organizačně
začleněni na pracovištích FŽP. Vykonávají jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost (§ 70
odst. 1 zákona).
(2) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací.
(3) Místa akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení.
(4) Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny ve vnitřním předpisu Řád výběrového řízení
ČZU.
(5) Odměňování akademických pracovníků určuje Vnitřní mzdový předpis ČZU.
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Článek 11
Studenti
(1) Uchazeč o studium se stává studentem FŽP dnem zápisu do studia.
(2) Práva a povinnosti studentů se řídí § 61 až 63 zákona a Statutem ČZU.
(3) Důsledky porušení povinností studenta jsou stanoveny § 64 až 69 zákona a
Disciplinárním řádem fakulty pro studenty FŽP.
(4) Studentům mohou být přiznána stipendia podle § 91 zákona. Stipendia jsou přiznávána
podle Stipendijního řádu ČZU.

Část pátá
Organizace studia
Článek 12
Přijímání ke studiu
(1) Pro přijímací řízení ke studiu na FŽP platí zásady uvedené ve Statutu ČZU.
(2) Podmínky a pravidla přijímacího řízení schvaluje dle § 49 zákona na návrh děkana
AS FŽP.
(3) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan.

Článek 13
Studijní plány a studijní a zkušební řády
(1) Akreditované studijní programy jsou upraveny ve studijních plánech. Studijní plán
upravuje podmínky, které musí student splnit, aby úspěšně absolvoval univerzitní
vzdělání, které FŽP zajišťuje.
(2) Studijní plány jsou organizovány podle zásad uvedených v zákoně a obsahují:
popis studijních programů, případně studijních specializací,
obsah vyučovaných předmětů a jejich zařazení do výuky,
požadavky na praxe a exkurze,
podmínky pro postup do vyššího ročníku,
podmínky pro postup ke státní závěrečné zkoušce,
podmínky pro postup ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce,
informace o organizaci akademického roku,
nezbytné informace o univerzitě, fakultě, katedrách a dalších útvarech
podílejících se na výuce a organizaci studia,
● informace o studentských mobilitách.
●
●
●
●
●
●
●
●
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(3) Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních
programech ČZU v Praze a Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských
studijních programech ČZU v Praze platí v plné míře pro FŽP. Specifické požadavky,
vyplývající ze studijních plánů pro studium na FŽP, vyhlašuje děkan formou interních
předpisů.

Část šestá
Hospodaření fakulty
Článek 14
(1) Pravidla hospodaření fakulty vycházejí ze Statutu ČZU a dalších předpisů ČZU.
(2) Děkan jedná jménem fakulty ve všech záležitostech, pokud tyto nenáleží rektorovi ČZU.
(3) Proděkani jednají v záležitostech týkajících se jejich funkcí.
(4) Tajemník fakulty jedná ve věcech občansko-správních a administrativně ekonomických.
(5) Děkan může zmocnit k jednání jménem fakulty pracovníky fakulty nebo jiné osoby.

Část sedmá
Akademické insignie a obřady
Článek 15
(1) Akademické insignie fakulty, řetězy a akademické žezlo, jsou výrazem pravomoci a
odpovědnosti akademických funkcionářů. Akademické insignie jsou uloženy u
tajemníka fakulty.
(2) Při akademických obřadech se používají akademické insignie fakulty a taláry.
(3) Způsob užívání akademických insignií, talárů a průběh akademických obřadů stanoví
děkan fakulty v souladu s tradicemi fakulty a Statutem ČZU.
(4) Znění imatrikulačního a promočního slibů je uvedeno v příloze tohoto Statutu (Příloha
1 až 2).

Část osmá
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 16
Přechodná ustanovení
(1) Po dobu, kdy je v souladu s čl. II bodu 4 zákona č. 137/2016 Sb. zachováno členění
studijních programů na studijní obory, se ustanovení tohoto statutu vztahující se na
studijní programy ve smyslu § 44 až 47 zákona použijí přiměřeně.
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Článek 17
Závěrečná ustanoveni
(1) Zrušuje se Statut FŽP ČZU schválený AS ČZU dne 16. června 2008.
(2) Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem ČZU.
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Příloha 1 – Imatrikulační slib studentů FŽP

Imatrikulační slib studentů FŽP ČZU v Praze

Slibujeme,
že budeme plnit povinnosti, které vyplývají ze zákona o vysokých školách, ze statutů České
zemědělské univerzity v Praze a Fakulty životního prostředí, studijního a zkušebního
řádu a všech souvisejících předpisů. Slibujeme, že vynaložíme veškeré studijní a pracovní
úsilí, abychom dosáhli vysoké úrovně odborných znalostí a celkové vzdělanosti. Svou prací
a svým jednáním budeme usilovat o dobré jméno fakulty a celé České zemědělské
univerzity v Praze. Během studia budeme respektovat lidská práva, principy humanity a
demokracie, vystupovat vždy čestně a zodpovědně ku prospěchu svému, své vlasti a celého
lidstva.
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Příloha 2 – Promoční slib absolventů studia FŽP

Promoční slib absolventů studia FŽP ČZU v Praze
My, absolventi Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity

v

Praze,

slibujeme dnes při slavnostním ukončení našeho studia, že získaných poznatků a
zkušeností plně využijeme ku prospěchu lidstva a celé naší společnosti. Budeme chránit
životní prostředí a pečovat o přírodní zdroje, podporovat rozvoj svého oboru a dále
prohlubovat své odborné znalosti. Své povinnosti budeme konat řádně a svědomitě v
souladu s platnými právními normami a přispívat k dobrému jménu fakulty a České
zemědělské univerzity v Praze. Budeme žít tak, aby naše konání bylo ve shodě s posláním
vysokoškolsky vzdělaného člověka a přispívalo k rozvoji České republiky a Evropské unie.
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