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Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze na
návrh děkana Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze schválil
podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, dne 26. července 2017 návrh Volebního řádu Akademického senátu
Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
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prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
děkan
Fakulty životního prostředí ČZU v Praze
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doc. Ing. Petra Šímová, Ph.D.
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Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „AS ČZU“) schválil
podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
dne 12. září 2017 Volební řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí České
zemědělské univerzity v Praze.

....................................................................
Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
předseda Akademického senátu
České zemědělské univerzity v Praze

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
Volební řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze (dále jen „VŘ“) 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, součástí vnitřních předpisů Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze a v jednotlivých ustanoveních se na tento zákon o VŠ odvolává.

Článek 1
Složení Akademického senátu fakulty
(1) Akademický senát Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
(dále jen „AS FŽP“):
a) je samosprávným akademickým zastupitelským orgánem Fakulty životního
prostředí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „FŽP“),
b) je jednokomorový,
c) má dvanáct členů z řad akademické obce FŽP, z toho čtyři studenty.
(2) Členové AS FŽP jsou voleni z řad akademické obce FŽP.
(3) Akademickou obec FŽP (dále jen „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).
(4) Funkce člena AS FŽP je čestná a nezastupitelná.
(5) Členové AS FŽP jsou za svoji činnost odpovědni AO FŽP.

Článek 2
Délka funkčního období
(1) Funkční období AS FŽP je tři roky a začíná vždy 15. října v roce, ve kterém se
konají volby do AS FŽP (dále též jen „volební období“), s výjimkou voleb vyhlášených
podle § 26 odst. 3 zákona o VŠ.
(2) Členové AS FŽP a jejich případní náhradníci vykonávají členství v AS FŽP (mandát)
pouze v průběhu volebního období, pro které byli zvoleni. Zanikne-li členství některého
člena AS FŽP před uplynutím volebního období, vykonává náhradník tuto funkci pouze
po zbytek příslušného volebního období.
(3) Uvolní-li se místo v AS FŽP, je doplněno zvolenými náhradníky; nejsou-li, pak jsou
organizovány doplňovací volby (viz čl. 4, odst. 16 a 17 VŘ).
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Článek 3
Volby do akademických senátů
(1) AO FŽP volí své zástupce do AS FŽP a AS ČZU.
(2) Harmonogram voleb schvaluje AS FŽP.
(3) Volby vyhlašuje AS FŽP prostřednictvím volební komise na vývěsní desce AS FŽP a v
elektronické podobě (případně děkan FŽP – viz čl. 9, odst. 1 a 3 VŘ).
(4) Volby do AS FŽP a AS ČZU se konají v období posledních třech měsíců před skončením
volebního období členů AS FŽP a AS ČZU, jestliže nedošlo k jeho zkrácení.
(5) Volby do AS ČZU upravuje Volební řád AS ČZU. Volby do AS FŽP upravuje Volební řád
AS FŽP (viz čl. 4 VŘ).

Článek 4
Způsob volby členů AS
FŽP
(1) Volby se vyhlašují zpravidla pět týdnů před jejich konáním, a to oznámením v listinné
podobě na vývěsní desce AS FŽP a v elektronické podobě dostupné všem členům AO
FŽP. V případě opakování volby je možnost vyhlásit volby ve zkráceném termínu
dvou týdnů.
(2) Volby do AS FŽP se konají ve dvou volebních obvodech:
a) ve volebním obvodu akademických pracovníků FŽP,
b) ve volebním obvodu zapsaných studentů FŽP.
(3) Pro potřeby organizace a řízení voleb do akademického senátu se zřizuje pětičlenná
volební komise jmenovaná předsedou AS FŽP po schválení AS FŽP. Volební komise je
složena ze tří členů AO FŽP z řad akademických pracovníků FŽP a dvou členů AO FŽP
z řad studentů FŽP. Předsedou volební komise musí být člen AS FŽP.
(4) 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. Návrhy kandidátů do AS FŽP se podávají
volební komisi v předem stanoveném termínu a místě písemnou formou. Návrh musí
obsahovat jméno a příjmení kandidáta, dále pak u zaměstnanců název pracoviště na
FŽP a u studentů studijní obor, ročník a aktuální telefonický a emailový kontakt.
Navrhovatel vhodí svůj návrh do zapečetěné volební schránky.
(5) Volební komise sestavuje kandidátní listiny podle volebních obvodů.
(6) Navržení kandidáti vyjadřují souhlas či nesouhlas s kandidaturou písemně, za písemné
se považuje i vyjádření elektronickou poštou. Volební komise zveřejní kandidátní
listinu nejméně deset dnů před volbami na místech uvedených v článku 4, odst. 1 VŘ.
(7) 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.
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(8) Volby do AS FŽP jsou přímé, rovné a s tajným hlasováním. Konají se ve vyhlášených
dvou pracovních dnech. Místo a čas voleb určuje volební komise.
(9) Členy AS FŽP z řad zaměstnanců volí akademičtí pracovníci FŽP; studenti volí své
zástupce ve stejném období ze svého volebního obvodu.
(10) Volební komise organizuje volby a zodpovídá za jejich řádný průběh. Na místě, kde se
koná hlasování, musí být přítomni nejméně dva členové volební komise. Pověření
členové volební komise zajistí ke dni voleb hlasovací lístky se jmény kandidátů. V
seznamu voličů označí volícího člena akademické obce, vydají mu volební lístek a
informují ho o předepsaném způsobu jeho úpravy. Po úpravě umožní volícímu vhození
volebního lístku do zapečetěné volební schránky. Na volebních lístcích musí být
uvedena jména všech kandidátů v abecedním uspořádání a stručná informace pro
voliče o způsobu úpravy volebního lístku. Hlasovací lístky jsou oprávněným voličům
vydávány členy volební komise bezprostředně před volbou, nestanoví-li AS FŽP jinak.
(11) Příslušnost k AO FŽP se prokazuje zaměstnaneckým průkazem nebo kartou ITIC u
akademických pracovníků a kartou ISIC nebo výkazem o studiu u studentů. Oprávnění
volit se kontroluje v seznamu voličů.
(12) 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.
(13) Vyhodnocení a zveřejnění výsledků voleb provede volební komise nejpozději první
pracovní den následující po posledním dni voleb.
(14) 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.
(15) Členové volební komise odpovídají za to, že je volba provedena v souladu s VŘ. 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.
(16) Doplňovací volby vyhlašuje AS FŽP v případě, že počet jeho členů reprezentujících
některý volební obvod v AS FŽP je nižší, než určuje VŘ, a není-li již možné tento stav
doplnit z řad náhradníků.
(17) Na doplňovací volby se přiměřeně použijí ustanovení dle čl. 4 VŘ s tím, že voleb se
účastní část akademické obce příslušné danému volebnímu obvodu.

Článek 5
Členství v AS FŽP
(1) Členství v AS FŽP vzniká dnem počátku volebního období AS FŽP, v případě náhradníka
pak dnem následujícím po dni zániku členství zvoleného senátora, a v případě člena
AS FŽP zvoleného v doplňovacích volbách dnem následujícím po dni, kdy mu bylo
příslušnou volební komisí doručeno oznámení o zvolení.
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(2) Členství v AS FŽP zaniká:
a) uplynutím volebního období AS FŽP,
b) neúčastí člena senátu na třech po sobě jdoucích zasedáních. V případě tří po sobě
jdoucích neomluvených neúčastí členství zaniká automaticky. V ostatních
případech třech po sobě jdoucích neúčastí o zániku členství AS FŽP hlasuje na
návrh předsedy AS FŽP. O návrhu zániku členství bude člen AS FŽP informován
předsedou AS FŽP minimálně týden před hlasováním. Návrh je schválen, pokud
pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů AS FŽP,
c) doručením vlastnoručně podepsané písemné rezignace člena AS FŽP předsedovi
AS FŽP,
d) ukončením členství v té části akademické obce, za kterou byl člen AS FŽP zvolen,
e) okamžikem vzniku neslučitelnosti funkcí podle § 26, odst. 2 zákona o VŠ.
f) předáním podpisových archů s návrhem na odvolání člena předsedovi AS FŽP;
tento návrh musí podepsat nadpoloviční většina všech členů AO FŽP příslušného
volebního obvodu,
g) odvoláním člena (viz čl. 8 VŘ),
h) úmrtím člena.
(3) Studentovi, který byl v průběhu svého funkčního období přijat do jiného bezprostředně
navazujícího studijního programu na FŽP, členství v AS FŽP nezaniká. Pokud však
nebude do navazujícího studijního programu zapsán do pěti měsíců od ukončení
předchozího studia (dále jen „přechodné období“), jeho členství v AS FŽP zaniká a na
jeho místo nastupuje náhradník. V přechodném období se může takový člen účastnit
zasedání AS FŽP, senát však hlasuje bez něj v zúženém počtu členů (v takovém
případě je počet všech senátorů AS FŽP podle Volebního řádu AS FŽP a podle
Jednacího řádu AS FŽP snížen odpovídajícím způsobem o počet senátorů z řad studentů
v přechodném období).
(4) Obdobně, náhradníci z řad studentů, kteří byli v průběhu funkčního období stávajícího
AS FŽP přijati do jiného bezprostředně navazujícího studijního programu na FŽP,
zůstávají náhradníky. Pokud však nebudou do navazujícího studijního programu
zapsáni do pěti měsíců od ukončení předchozího studia, jsou ze seznamu náhradníků
vyškrtnuti.
(5) Členství v akademickém senátu fakulty je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora,
kvestora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.

Článek 6
Práva členů
(1) Člen AS FŽP má právo:
a) účastnit se jednání AS FŽP,
b) volit a být volen do všech orgánů AS FŽP,
c) mít k dispozici podklady k jednání AS FŽP s dostatečným předstihem tak, aby se
mohl na jednání řádně připravit,
d) jednání odmítnout, nedostane-li včas podklady k projednávání,
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e) navrhovat body programu jednání, jejich případné změny a doplnění,
f) vznášet dotazy na ostatní členy AS FŽP nebo hosty jednání,
g) vystupovat s návrhy a připomínkami týkajícími se projednávaného tématu,
h) hlasovat a vyjadřovat se k otázkám projednávaným v AS FŽP,
i) žádat od vedení fakulty informace potřebné k výkonu jeho funkce.

Článek 7
Povinnosti členů
(1) Člen AS FŽP je povinen:
a) svým jednáním reprezentovat FŽP, AO FŽP a AS FŽP,
b) seznámit se po zvolení do AS FŽP se zákonem o VŠ, Volebním řádem AS FŽP a
Jednacím řádem AS FŽP a řídit se jimi po celou dobu svého funkčního období,
c) účastnit se jednání AS FŽP,
d) v případě neúčasti na jednání se předem omluvit předsedovi AS FŽP,
e) zastupovat voliče v AS FŽP a informovat je o jednání AS FŽP, pokud senát neurčí
jinak,
f) řídit se rozhodnutím AS FŽP a prosazovat tato rozhodnutí v akademické obci fakulty
i univerzity, v případě členství v AS ČZU i tam,
g) seznámit se se schváleným zněním zápisu z jednání AS FŽP.

Článek 8
Odvolání člena
(1) Člen AS FŽP může být odvolán, jestliže závažným způsobem neplní své povinnosti,
závažným způsobem porušil morální nebo etické principy akademického společenství
nebo závažným způsobem poškozuje zájem ČZU nebo FŽP.
(2) Písemný návrh na odvolání člena AS FŽP může podat každý člen AS FŽP k rukám
předsedy AS FŽP.
(3) AS FŽP návrh projedná a seznámí se se stanoviskem člena navrženého na odvolání.
Po rozpravě AS FŽP hlasuje veřejně o zamítnutí návrhu. Pro zamítnutí návrhu se musí
vyslovit nadpoloviční většina všech členů AS FŽP.
(4) Není-li návrh zamítnut, hlasuje AS FŽP ihned o odvolání člena AS FŽP. Hlasování je
tajné, přímé a rovné. K přijetí návrhu jsou nutné nejméně tři pětiny hlasů všech členů
AS FŽP.
(5) AS FŽP seznámí akademickou obec FŽP s odvoláním člena AS FŽP prostřednictvím
vývěsní desky AS FŽP.

Článek 9
Rozpuštění AS FŽP
(1) AS FŽP se rozpouští, pokud:
a) se na tom hlasováním usnesou tři pětiny všech členů AS FŽP,
b) společně rezignuje na své členství více než polovina všech členů AS FŽP,
c) AS FŽP nekoná po dobu šesti měsíců (viz § 26, odst. 3 zákona o VŠ).
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(2) Návrh na rozpuštění AS FŽP podle čl. 9, odst. 1, písm. a) a b) VŘ doručuje předseda
AS FŽP děkanovi FŽP.
(3) Ve všech případech rozpuštění AS FŽP jmenuje děkan volební komisi a vyhlašuje
nejpozději do 30 dnů volby do AS FŽP.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Působnost AS FŽP, způsob volby kandidáta na funkci děkana, přijímání návrhu na
odvolání děkana, svolávání AS FŽP, pravidla jednání a způsob hlasování AS FŽP,
postup návrhu zástupce FŽP do Rady vysokých škol, postup a způsob volby předsedy
AS FŽP, postavení a působnost předsedy AS FŽP a orgánů AS FŽP stanoví Jednací řád
Akademického senátu Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
jakožto vnitřní předpis FŽP ČZU.
(2) Tento Volební řád Akademického senátu Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým
senátem České zemědělské univerzity v Praze.
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