
 

 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát

 

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 737185733, web: www.af.czu.cz 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Akademický senát, Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 

Č.j.: 7/2009 V Praze, dne 7.10.2009 

 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 7.10.2009 
 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: L. Borůvka, V. Kožnarová, J. Doležalová 
Hosté: Ing. L. Kaplan 
Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík 

 

 

 

Program: 

 

1. Informace o změně složení Akademického senátu FAPPZ. 

Předseda senátu informoval o právních stanoviskcích, týkající se otázky ukončení 
členství v akademické obci. Jedná se o stanoviska č.294/09 z 10.6.2009 (příloha č. 
1) a stanovisko č.493/09 z 26. 8. 2009 (příloha č. 2). 

Z uvedených právních rozborů vyplynuly následující změny ve složení 
Akademického senátu FAPPZ, kterou akademický senát schválil: 

a) Dne 29. 5. 2009 úspěšně ukončil studium a tím i členství v akademickém senátu 
Ing. Lukáš Kaplan. Na místo senátora postoupil náhradník Ing. Václav Nedvěd. 

b) Dne 2. 9. 2009 přerušil studium student Stanislav Rejhon. Na místo senátora 
postoupila Bc. Eliška Klocová. 

c) Dne 30. 9. 2009 ukončil studium PDS Ing. Jan Šmolík. Na jeho místo postoupila 
Ing. Hana Kratochvílová. 

 

2. Volba místopředsedy – zástupce studentů 

Navržena Bc. Lucie Oplatková 

Hlasování: 17 senátorů pro návrh, 1 senátor se zdržel 

Lucie Oplatková byla zvolena do funkce místopředsedy Akademického senátu 
FAPPZ 

 

3. Prodloužení činnosti „Studentské“ komise – činnost komise byla prodloužena do 
konce akademického roku 2009/2010. 
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4. Informace o návrhu harmonogramu voleb děkana FAPPZ (sen. Hnilička) 

  Hlasování o návrhu (viz příloha č. 3): 

    15 senátorů pro návrh 

      3 senátoři proti 

Návrh harmonogramu voleb předložený volební komisí byl přijat.  

Po setkání akademické obce dne 11.11.2009 budou jednotliví kandidáti na funkci 
děkana před samotnou volbou přizváni podle potřeby na zasedání senátu. 

 

5. Informace o konání „diskusní akademické obce“. 

Dne 22.10.2009 se bude konat diskusní shromáždění akademické obce – vystoupí 
p. děkan a proděkani se zprávou o dosavadní činnosti. 

 

Senát byl seznámen s předběžným programem: 

 představení nových senátorů akademické obci 

 projev pana děkana prof. Josefa Kozáka - shrnutí uplynulého funkčního období 
pod vedením pana děkana 

 diskusní fórum s tématy (publikování- zveřejnění výsledků grantových projektů, 
pedagogické záležitosti, hodnocení kateder) 

 diskuse k celému programu AO 

 

 

 

 

 
 
 
 
Zapsala: Miluše Svobodová 
 
 
 
Ověřil: Vlastimil Mikšík 
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Přílohy 

 
 
 

Příloha č. 1 (stanovisko č.294/09 z 10.6.2009) 
 
 
 
 

Příloha č. 2 (stanovisko č.493/09 z 26. 8. 2009) 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 (Harmonogram voleb děkana)  
 

Vyhlášení voleb: 14.10. 2009 (08:00 h.), 

Návrhy kandidátů: 14.10. (08:00 h.) – 21.10. (12:00 h), 

Zasedání volební komise: 21.10. 2009, 

Oslovení kandidátů:  21.10. – 27.10. 2009 (15:00 h.), 

Zasedání volební komise: 29.10. 2009, 

Zveřejnění kandidátní listiny: 4.11.  –  11.11. 2009,  

Akademická obec s představením kandidátů: 11.11. 2009, 

Volby děkana: 11.11. 2009, 

Vyhlášení výsledků voleb: 12.11. 2009 (10:00 h.). 
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P R Á N Í   S T A N O V I S K O 
 
Klient:  Česká zemědělská univerzita v Praze  
Naše zn.: 294/09 
Zpracovatel: Mgr. Josef Petr 
Datum:  10.6.2009 
 
 
A) Předmět rozboru 
 
Právní stanovisko se týká posouzení otázky, zda student České zemědělské univerzity v Praze (dále též jen 
jako „ČZU“), který je členem Akademického senátu ČZU a v průběhu svého funkčního období ukončuje 
studijní program a zahajuje studium v navazujícím studijním programu (tj. typicky ukončuje studium 
bakalářského studijního programu a navazuje studiem programu magisterského) zůstává i nadále členem 
Akademického senátu ČZU. 
 
 
B)  Seznam dokumentů (kopií) 
 
- Statut ČZU (dále též jen jako „Statut“) 
- Volební a jednací řád Akademického senátu ČZU (dále též jen jako „Řád“) 
 
  
C) Použité právní předpisy 


 
1. zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách (dále též jen jako „ZVŠ“ nebo „zákon“) 


 
 


D) Právní rozbor 
 
Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 
nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Vnitřní 
předpis veřejné vysoké školy stanoví zejména počet členů akademického senátu, způsob jejich volby a 
důvody zániku členství v akademickém senátu (§ 8 odst. 1 ZVŠ). Akademický senát ČZU má podle čl. 5 
odst. 2 Statutu minimálně 20 členů zvolených z řad Akademické obce ČZU, z toho nejméně jednu třetinu 
a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. 
 
Řád konkrétní důvody zániku členství v Akademickém senátu ČZU nespecifikuje, a proto je nutno 
vycházet z výše uvedeného ustanovení zákona. Z něj se podává základní požadavek pro členství 
v Akademickém senátu ČZU, a to příslušnost k akademické obci ČZU po celé funkční období. Není 
například přípustné, aby si student přerušil studium (byť na krátkou dobu) a i po tuto dobu byl členem 
Akademického senátu ČZU.  
 
Členové Akademického senátu ČZU mohou být (v souladu s § 3 ZVŠ) buď akademickými pracovníky 
nebo studenty ČZU. V rámci voleb jsou do Akademického senátu ČZU voleni za každý volební obvod 
studentů fakult právě dva studenti (viz čl. 3 odst. 2 Řádu) a status studenta ČZU je tedy klíčovou 
podmínkou pro zvolení do funkce a její výkon. 
 







 
 
 
 
 
 


Strana 2 (celkem 2) 


Uchazeč o studium se stává studentem veřejné vysoké školy dnem zápisu do studia. Stejná je situace i 
v případě, že zahajuje studium v navazujícím studijním programu. Splněním povinností stanovených 
předcházejícím (například bakalářským) studijním programem mu toliko vzniklo právo na zápis do 
navazujícího (například magisterského) studijního programu. Rozhodným okamžikem pro posouzení 
statusu osoby jako studenta je teprve provedení zápisu ke studiu (§ 61 odst. 1 ZVŠ). 
 
Osoba přestává být studentem dnem řádného ukončení studia, tj. řádným absolvováním studia 
v příslušném studijním programu, přičemž za den ukončení studia je považován den, kdy byla vykonána 
státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část (§ 61 odst. 2 ve spojení s § 55 odst. 1 
ZVŠ). 
 
Z toho tedy pro posuzovaný případ plyne následující. Student, který řádně vykonal státní zkoušku 
předepsanou v jeho studijním programu na závěr studia, přestal být studentem ke dni, v němž vykonal 
poslední část této zkoušky. Studentem se může opětovně stát, pokud byl přijat ke studiu v navazujícím 
studijním programu, a to ke dni provedení zápisu do tohoto studijního programu. V mezidobí nelze tuto 
osobu považovat za studenta veřejné vysoké školy, přestože podmínky pro přijetí do navazujícího 
studijního programu splnil dříve než přestal být studentem vykonáním zkoušek.  
 
Vzhledem k výše uvedenému tedy taková osoba přestává být ke dni ukončení studia rovněž členem 
Akademického senátu ČZU, neboť přestala splňovat základní podmínku členství v tomto samosprávném 
orgánu veřejné vysoké školy. Následným nabytím statusu studenta (po zápisu do navazujícího studijního 
programu) se ovšem členství v Akademickém senátu ČZU automaticky neobnovuje. Okamžikem pozbytí 
členství v Akademickém senátu ČZU nastupuje na uprázdněné místo (v souladu s čl. 2 odst. 2 Řádu) 
zástupce fakulty, který při volbách obsadil další místo (náhradník). 
 
Závěrem je třeba upozornit, že zákon obecně nevylučuje možnost, aby student zvolený do akademického 
senátu veřejné vysoké školy, který je v průběhu svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně 
navazujícího studijního programu, zůstal členem akademického senátu veřejné vysoké školy. 
Předpokladem takového postupu ovšem je, aby podmínky, za kterých jeho členství v akademickém senátu 
takovému studentovi nezaniká, upravil vnitřní předpis veřejné vysoké školy. Ani Statut ČZU ani Volební a 
jednací řád Akademického senátu ČZU ovšem úpravu těchto otázek neobsahuje. 
 
 
E) Závěr 
 
S ohledem na skutečnosti výše uvedené je nutno konstatovat, že za stávající situace student (člen 
Akademického senátu ČZU) vykonáním závěrečné státní zkoušky ve studijním programu v průběhu svého 
funkčního období ztrácí status studenta a tím rovněž členství v Akademickém senátu ČZU, a to i přesto 
že je přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu. Na jeho místo k tomuto datu 
vstupuje v předchozích volbách zvolený náhradník. 
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P R Á N Í   S T A N O V I S K O 
 
Klient:  Česká zemědělská univerzita v Praze  
Naše zn.: 493/09 
Zpracovatel: Mgr. Josef Petr 
Datum:  26.8.2009 
 
 
A) Předmět rozboru 
 
Právní stanovisko odpovídá na otázky týkající se podmínek členství v akademickém senátu veřejné vysoké 
školy (resp. fakulty), a to: 
1) Může v senátu setrvat akademický pracovník, který již není zaměstnán na plný úvazek (např. z důvodu 


důchodového věku či dalšího úvazku u jiné organizace)? 
2) Může setrvat v senátu student-doktorand, který si rozložil studium (tedy např. pobírá jen 50 % 


stipendium)? 
 


 
B)  Seznam dokumentů (kopií) 
 
- Statut ČZU (dále též jen jako „Statut“) 
- Volební a jednací řád Akademického senátu ČZU (dále též jen jako „Řád“) 
 
  
C) Použité právní předpisy 


 
1. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále též jen jako „ZVŠ“) 
2. zákon č. 262/2006 Sb., zákon práce (dále též jen jako „ZP“) 


 
 


D) Právní rozbor 
 
Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má 
nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy 
akademického senátu veřejné vysoké školy volí ze svých řad členové akademické obce veřejné vysoké 
školy. Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec vysoké školy. 
 
Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má nejméně 
devět členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického 
senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Akademickou obec fakulty tvoří 
akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. 
 
Jinými slovy členství v akademickém senátu univerzity (resp. fakulty) je vždy vázáno na status 
akademického pracovníka nebo studenta. 
 
Otázka č. 1 
Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, tak 
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademickými 
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pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví 
pracovníci podílející se na pedagogické činnosti. Akademičtí pracovníci jsou (ve smyslu ustanovení § 70 
odst. 4 ZVŠ) ve vztahu k univerzitě v pracovním poměru. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou.  
Na výuce se mohou podílet i další odborníci ti ovšem na základě dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 
 
Zákon ani vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze dále podmínky členství v akademickém 
senátu neomezují, a proto není platnost členství v tomto orgánu dotčena u takové osoby, která se na 
základě pracovní smlouvy věnuje vědecké, výzkumné, vývojové nebo pedagogické činnosti, byť ne 40 
hodin týdně. Jiná situace by ovšem nastala, pokud v důsledku tohoto zkrácení došlo k uzavření pouze 
dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Taková osoba by nesplňovala definici akademického 
pracovníka a tím ani podmínku pro členství v akademickém senátu. 
 
Otázka č. 2 
Studium je realizováno v bakalářském, magisterském nebo doktorském programu. Uchazeč se stává 
studentem dnem zápisu do studia; osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem dnem 
opětovného zápisu do studia. Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 
56 odst. 1 a 2 ZVŠ nebo přerušení studia podle § 54 ZVŠ. Změna ve studijním plánu (rozložením studia) 
ke ztrátě statusu studenta nevede, a proto i takový student zůstává (při splnění ostatních podmínek) 
členem akademického senátu. 
 
 
E) Závěr 
 
S ohledem na skutečnosti výše uvedené je nutno konstatovat, že jak akademický pracovník, který není 
zaměstnán na plný úvazek, tak student, který si rozložil studium, neztrácejí z tohoto důvodu členství 
v akademickém senátu.  





