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Č.j.: 1/2018 V Praze, dne 10. 1. 2018 

 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 10. 1. 2018 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: sen. Hnilička, Sus 
Zasedání vedl: sen. Orsák 
 
Program jednání: 
1) Volba předsedů komisí AS FAPPZ 
2) Různé 
 
ad 1)   
Hlasování o zřízení Komise pro studentské záležitosti: pro 1, proti 12, zdrželi se 6; komise se 
nebude zřizovat.  
Na návrh předsedy AS byli jako místopředsedové schváleni: 

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. (pro 18, proti 0, zdrželi se 1) 
Ing. Jiří Velechovský (pro 18, proti 0, zdrželi se 1) 

Předsedy jednotlivých komisí byli na návrh předsedy schváleni: 
            Volební komise: doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. (pro 19, proti 0, zdrželi se 0) 
            Legislativní komise: prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (pro 18, proti 0, zdrželi se 1) 
Jednatelkou AS byla na návrh předsedy schválena prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. (pro 18, proti 
0, zdrželi se 1) 
 
Složení komisí: 
Legislativní komise (LK): 
Předseda prof. Luboš Borůvka seznámil senátory s náplní práce komise. 
Členové komise: senátoři Hakl, Kraus, Mikšík, Zita, Lanková 
 
Volební komise (VK): 
Předseda doc. František Hnilička seznámil senátory s náplní práce komise prostřednictvím 
předsedy senátu.  
Členové komise: senátoři Božik, Česká, Drešlová, Hamouz, Koudela 
 
ad 2) 
Sen. Mikšík sdělil, že z posledního jednání předsednictva AS ČZU vyplynulo, že, AS FAPPZ 
musí delegovat zástupce do Rady pro vnitřní hodnocení ČZU v Praze. Senátoři se shodli na 
navržení prof. Kalouse.   
Sen. Mikšík informoval o změnách v činnosti CPIS. Velký důraz je nyní kladen zejména na 
propagaci fakulty, ale podpora uživatelů bohužel již nemůže být poskytována v takovém 
rozsahu, na který byli zaměstnanci fakulty dříve zvyklí. 
 
Zapsala sen. Vlková 
 
Ověřili senátoři FAPPZ 
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Legislativní komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze 
 

 

Legislativní komise je zřizována Akademickým senátem FAPPZ ČZU v Praze 

(dále jen AS FAPPZ) jako trvalá komise. Komise má nejméně pět členů, kde 

většinu tvoří akademičtí pracovníci, menšinu studenti. Předsedu legislativní 

komise schvaluje AS FAPPZ na návrh předsedy AS FAPPZ z řad 

akademických pracovníků.  

 

Náplní práce legislativní komise je obecně zejména: 

 Dohlížet na dodržování Volebního řádu AS FAPPZ, Jednacího řádu AS 

FAPPZ a dalších předpisů během jednání a činnosti AS FAPPZ. 

 Posuzovat, zda dokumenty předkládané k jednání AS FAPPZ či případné 

pozměňovací návrhy podané v průběhu jednání jsou v souladu s platnými 

zákony a vnitřními předpisy FAPPZ a ČZU v Praze; v případě potřeby toto 

konzultovat s příslušnými odborníky.  

 Připravovat výklad sporných, nejasných a nejednoznačných ustanovení 

Volebního řádu AS FAPPZ, Jednacího řádu AS FAPPZ, Zákona o vysokých 

školách a dalších dokumentů a interpretovat je pro potřeby AS FAPPZ. 

 

Hlavními úkoly legislativní komise ve funkčním období 2017-2020 je: 

 Projednat nové znění jednacího řádu vědecké rady FAPPZ připravené 

vedením fakulty a předložit je ke schválení AS FAPPZ.  

 Projednat nové znění organizačního řádu FAPPZ připravené vedením 

fakulty a předložit je ke schválení AS FAPPZ. 

 Posoudit potřebu případných změn dalších vnitřních předpisů FAPPZ a 

případně posoudit předložený návrh nebo jejich návrh připravit. 
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Volební komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze 
 

Cíle komise 

Volební komise je zřízena z důvodů organizace a zajištění řádných či 

doplňujících voleb do AS ČZU a AS FAPPZ, volby kandidáta na funkci děkana 

fakulty. Jednání volební komise je řízeno zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění 

pozdějších právních předpisů a dále Volebním řádem a Jednacím řádem AS 

FAPPZ. Volební komise AS FAPPZ je tvořená čtyřmi zástupci akademických 

pracovníků a dvěma zástupci studentů. Předsedou komise je člen AS FAPPZ. AS 

FAPPZ volí předsedu volební komise.  

Úkolem volební komise je organizovat a zajistit volby do AS ČZU, AS FAPPZ a 

volbu kandidáta na funkci děkana fakulty. Dalším úkolem volební komise je 

propagovat a prezentovat důležitost voleb do AS ČZU v Praze a AS FAPPZ.  

 

Náplň práce volební komise AS FAPPZ 

1) Volební komise AS FAPPZ je zřízena jako stálá komise AS FAPPZ. 

2) Volební komise předkládá AS FAPPZ návrh časového harmonogramu 

voleb. 

3) AS FAPPZ vyhlašuje volby prostřednictvím volební komise na úřední 

desce AS, na webových stránkách fakulty, na LCD panelu, popř. na 

jiných místech k tomu určených. 

4) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listinu pro volbu kandidáta 

na funkci děkana FAPPZ. 

5) Volební komise řídí volby kandidáta na funkci děkana FAPPZ. 

6) Volební komise vyhlašuje výsledky volby kandidáta na funkci děkana na 

úřední desce AS FAPPZ, na webových stránkách fakulty, na LCD panelu, 

popř. na jiných místech k tomu určených. Dále výsledek volby dává na 

vědomí rektorovi ČZU v Praze, AS ČZU v Praze a stávajícímu děkanovi 

FAPPZ. 

7) Volební komise sestaví a zveřejnění kandidátní listiny pro řádné a 

doplňující volby do AS ČZU a AS FAPPZ. 



 
 
 

 ‐ 4 ‐ 

 

Akademický senát FAPPZ
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha‐Suchdol

Tel.: +420 224 382 755
e‐mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz

8) Volební komise řídí řádné a doplňující volby do AS ČZU v Praze a AS 

FAPPZ ve dvou volebních obvodech, tedy ve volebním obvodě 

akademických pracovníků fakulty a ve volebním obvodě imatrikulovaných 

studentů fakulty. 

9) AS FAPPZ může při vyhlášení voleb stanovit možnost volby na základě 

elektronického hlasování. 

10) Volební komise zveřejní na úřední desce AS FAPPZ, webových stránkách 

fakulty, na LCD panelu, popř. na jiných místech k tomu určených 

výsledky řádných a doplňujících voleb do AS ČZU a AS FAPPZ.  

 
 


