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

Č.j.: 7/2013 V Praze, dne 16.10.2013 

 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 16.10.2013 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Nevoral, Bartíková 

Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 

 
Program jednání: 

1) Schválení harmonogramu volby děkana FAPPZ  
2) Různé 

 

ad 1)  

Volební komise na svém zasedání 2.10.2013 (zápis č.j. 5/2013) schválila harmonogram volby 

děkana. Předseda senátu dal hlasovat o schválení harmonogramu voleb děkana senátem 

FAPPZ systémem per rollam. Vzhledem k tomu, že někteří senátoři vznesli k návrhu 

harmonogramu zásadní připomínky, hlasování per rollam bylo zrušeno. Volební komise 

zasedla opět 15.10.2013 a schválila nový harmonogram (zápis č.j. 6/2013).  

Připomínky k harmonogramu: 

prof. Borůvka: 15.11. není možná volba, několik členů senátu bude na konferenci v zahraničí.  

Do diskuse o harmonogramu se zapojili senátoři Šantrůček, Kožnarová, Česká, Sus, Koudela, 

Rajmon, Křivohlávková, Hnilička, Orsák.  

prof. Šantrůček: Proč nejsou všichni navrhovaní kandidáti zveřejněni. Ing. Orsák: může být 

zveřejněno. Pokud navržený kandidát nebude souhlasit, nebude jeho jméno zveřejněno. 

Životopisy kandidátů v rozsahu jedné strany A4 budou vyvěšeny až do termínů voleb a budou 

zveřejněny i na plazmové obrazovce u vstupu do fakulty. 

Urna pro návrhy kandidátů bude umístěna u vrátnice. 

 

Hlasování o schválení harmonogramu volby děkana FAPPZ 

pro 19, proti 0, zdrželi se 0 

 

Harmonogram volby děkana FAPPZ schválený senátem FAPPZ: 
Vyhlášení voleb  16. 10. 2013 (16:00 h.) 

Návrhy kandidátů  17. 10. (08:00 h.) – 25. 10. (12:00 h.) 

Zasedání volební komise 25. 10. 2013 (14:00 h) 

Oslovení kandidátů   29. 10. – 6. 11. 2013 (14:00 h). 

Zasedání volební komise  6. 11. 2013 (14:00 h.) 

Zveřejnění kandidátní listiny a CV kandidátů  6. 11. –  22. 11. 2013                                                                             

Akademická obec s představením kandidátů  19. 11. 2013 (14:00 h.) 

Volby děkana  22. 11. 2013 (9:00 h.) 

Vyhlášení výsledků voleb  22. 11. 2013   
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ad 2) 

Novou členkou AS je Ing. Ochecová. 

Ing. Kožnarová požádala o zvýšení frekvence zasedání AS a neprovádění hlasování systémem 

per rollam. 

prof. Šantrůček požádal o aktualizaci webových stránek AS. 

prof. Matula uvedl, že v současné situaci nemá smysl jednat o změně hodnocení výuky 

v anglickém jazyce z důvodu blížící se volby děkana.  

 

 

 

 

 Zapsala doc. Vlková 

 

 

 

       Ověřil Ing. Drábek 

 

 

  


