
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH 

ZDROJŮ 
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE  
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Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity 

v Praze, ve zkratce Statut FAPPZ ČZU v Praze, je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů součástí vnitřních předpisů FAPPZ ČZU v Praze a v jednotlivých 

ustanoveních se na ně odvolává. Datem schválení AS ČZU v Praze nabývá Statut FAPPZ 

ČZU v Praze platnost. 
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STATUT  

Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 

České zemědělské univerzity v Praze 

ze dne 29. 6. 2017 

 

 

Část první 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 1 

Název a postavení Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů  

České zemědělské univerzity v Praze 

 

(1) Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (dále jen „FAPPZ“) je součástí 

České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“), která je univerzitní veřejnou vysokou 

školou v soustavě vysokých škol ČR. Její působnost je dána zákonem č. 111/98 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem České zemědělské univerzity 

v Praze. 

 

(2) Vedle názvu „Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské 

univerzity v Praze“ je oprávněna v běžném styku používat zkratky „FAPPZ“, „FAPPZ ČZU“ 

nebo „FAPPZ ČZU v Praze“.  

 

(3) V oficiálním mezinárodním styku používá FAPPZ buď úplný název v jazyce českém, 

nebo úplný název v jazyce anglickém: “Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources 

of the Czech University of Life Sciences Prague”. V běžném mezinárodním styku je FAPPZ 

oprávněna používat zkrácený název v anglickém jazyce “FAFNR”, “FAFNR CULS” nebo 

“FAFNR CULS Prague”. 

 

(4) Sídlem FAPPZ ČZU v Praze je Praha - Suchdol, Kamýcká ul. čp. 129. 

 

(5) FAPPZ používá v úředních úkonech kulaté razítko se státním znakem České republiky a 

s textem „Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a 

přírodních zdrojů“. 

 

 

Článek 2 

Působnost FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Působnost FAPPZ je dána § 23 až 33 zákona a Statutem České zemědělské univerzity 

v Praze. 

 

(2) FAPPZ uskutečňuje: 

a) vzdělávací činnost v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských 

studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání, 
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b) vědeckou, výzkumnou, projekční, vývojovou a inovační, znaleckou, uměleckou nebo 

další tvůrčí činnost (dále jen “tvůrčí činnost”) a s nimi související činnosti, 

c) doplňkovou činnost v souladu se zaměřením FAPPZ a pravidly hospodaření ČZU, 

d) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných programech. 

 

(3) Orgány FAPPZ dle čl. 5 Statutu FAPPZ ČZU v Praze v souladu s § 24 odst. 1 a 2 zákona 

v rámci fakulty rozhodují a jednají v těchto věcech: 

a) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty, 

b) vnitřní organizace fakulty, 

c) nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě, 

d) pracovněprávní vztahy, 

e) zahraniční styky a aktivity a další vnější vztahy se subjekty, které se zabývají 

činnostmi obsahově souvisejícími se studijními programy a tvůrčí činností 

uskutečňovanými FAPPZ, 

f) správa majetku, péče o jeho reprodukci a nakládání s ním v rozsahu stanoveném 

interním předpisem ČZU, 

g) další záležitosti uvedené výslovně ve Statutu ČZU v Praze a tomto Statutu FAPPZ. 

 

 

Článek 3 

Vznik FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) FAPPZ ČZU v Praze byla zřízena vládním nařízením č. 30/1952 Sb., o některých změnách 

v organisaci vysokých škol, pod názvem „Agronomická fakulta“ jako součást Vysoké školy 

zemědělské v Praze. Zákonem č. 192/1994 Sb., o změně názvu některých vysokých škol 

uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, byla Vysoká škola 

zemědělská v Praze přejmenována na Českou zemědělskou univerzitu v Praze. V roce 2005 

došlo k přejmenování fakulty na Fakultu agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. 

 

 

 

Část druhá 

AKADEMICKÁ OBEC A ORGÁNY FAKULTY 
 

Článek 4 

Akademická obec FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Akademickou obec (dále jen „AO“) FAPPZ tvoří akademičtí pracovníci (§ 70 zákona) 

působící na FAPPZ a řádně zapsaní studenti na FAPPZ ve znění zákona.  

 

(2) AO FAPPZ je svolávána k projednání významných informací nebo opatření, k představení 

kandidátů na funkci děkana před hlasováním v akademickém senátu, popřípadě u příležitosti 

slavnostních aktů celofakultního, celouniverzitního nebo celospolečenského charakteru, avšak 

alespoň 1x ročně. 

 

(3) Právo svolat shromáždění AO fakulty má pouze děkan nebo z rozhodnutí akademického 

senátu FAPPZ (dále jen „AS FAPPZ“) jeho předseda.  

 

 



Vnitřní předpisy Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze 

 

4 

Článek 5 

Orgány FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou: 

a) Akademický senát FAPPZ, 

b) děkan FAPPZ, 

c) Vědecká rada FAPPZ, 

d) Disciplinární komise FAPPZ. 

 

(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.  

 

(3) Vedení fakulty tvoří děkan, proděkani a tajemník fakulty. 

 

 

Článek 6 

Akademický senát FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Právní postavení AS FAPPZ a jeho působnost jsou dány § 26 a 27 zákona a Jednacím 

řádem AS FAPPZ. 

 

(2) Členy AS FAPPZ volí ze svých řad členové AO FAPPZ. Funkční období jednotlivých 

členů je nejvýše tříleté. 

 

(3) V čele AS FAPPZ je předseda volený členy senátu z řad akademických pracovníků AS 

FAPPZ. 

 

(4) AS FAPPZ si může pro svou činnost zřizovat odborné a poradní komise. 

 

(5) Členství v AS FAPPZ a výkon mandátu senátora jsou nezastupitelné.  

 

(6) Členství v AS FAPPZ je neslučitelné s funkcí rektora, děkana, prorektora, proděkana, 

kancléře, kvestora, tajemníka fakulty a dalších pracovníků, kteří se podílejí na přímém vedení 

univerzity či fakulty. Členství v AS FAPPZ je slučitelné s funkcí vedoucího katedry a 

s funkcemi vedoucích ostatních pracovišť fakulty. 

 

(7) Způsob volby členů AS FAPPZ a předsedy AS FAPPZ stanoví Volební řád AS FAPPZ 

ČZU v Praze. Pravidla zasedání a jednání AS FAPPZ a další náležitosti stanoví Jednací řád 

AS FAPPZ ČZU v Praze. 

 

 

Článek 7 

Děkan FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) V čele fakulty je děkan. Jedná a rozhoduje ve věcech fakulty v souladu s obecně 

závaznými předpisy a vnitřními předpisy ČZU a FAPPZ. Děkan je podřízen rektorovi ČZU. 

 

(2) Způsob volby kandidáta na děkana je součástí Jednacího řádu AS FAPPZ v Praze. Děkana 

jmenuje a odvolává na návrh AS FAPPZ rektor ČZU (§ 28, odst. 2 zákona).  

 



Vnitřní předpisy Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze 

 

5 

(3) Funkční období děkana je čtyřleté (§ 28, odst. 4 zákona). Funkci děkana může tatáž osoba 

vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.  

 

(4) Děkanovi jsou přímo podřízeni a odpovědni za svoji činnost proděkani, tajemník fakulty, 

vedoucí kateder a vedoucí dalších pracovišť celofakultního významu. 

 

(5) Děkan řídí Kolegium děkana a podle potřeby další poradní orgány. 

 

 

Článek 8 

Proděkani FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Proděkany jmenuje a odvolává děkan. Počet proděkanů stanoví děkan a projedná jej s AS 

FAPPZ. 

 

(2) Děkana zastupují proděkani (§ 28, odst. 5 zákona) zpravidla v těchto úsecích činnosti: 

a) pedagogická činnost (všechny programy a formy studia), 

b) vědecko-výzkumná činnost, 

c) mezinárodní vztahy, 

d) rozvoj fakulty,  

e) informační systémy.  

Žádný úsek činnosti nemůže zůstat neřízený, přičemž jeden proděkan může zodpovídat 

za více úseků. 

 

(3) Proděkani jednají jménem FAPPZ zejména ve věcech administrativně správních, řídí 

úseky činností stanovené děkanem nebo z pověření děkana, metodicky řídí vedoucí kateder 

ve svěřeném úseku činnosti.  

 

(4) Děkan stanoví jednoho z proděkanů statutárním zástupcem – prvním proděkanem. 

 

 

Článek 9 

Vědecká rada FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Členství ve Vědecké radě FAPPZ (dále jen „VR FAPPZ“) je čestné a nezastupitelné. 

Členy VR FAPPZ po schválení AS FAPPZ jmenuje a odvolává děkan (§ 29 zákona).  

 

(2) Členové Vědecké rady FAPPZ jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta 

uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina z nich  nejsou členy 

akademické obce ČZU v Praze. 

 

(3) Předsedou VR FAPPZ je děkan FAPPZ. Pravidla zasedání a způsob jednání VR FAPPZ 

určuje Jednací řád VR FAPPZ. 

 

(4) Působnost VR FAPPZ vyplývá z § 30 zákona, 

 

(5) Před VR FAPPZ se uskutečňují habilitační řízení (§ 72 zákona) a řízení ke jmenování 

profesorem (§ 74 zákona).  
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Článek 10 

Disciplinární komise FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Disciplinární komise (dále jen „DK FAPPZ“) projednává disciplinární přestupky studentů 

zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi (§ 31, odst. 3 zákona). 

 

(2) Členy DK FAPPZ jmenuje a odvolává děkan fakulty z řad členů AO FAPPZ 

po předchozím souhlasu AS FAPPZ. Polovinu členů DK FAPPZ tvoří studenti. Členství 

v DK FAPPZ je nezastupitelné. 

 

(3) Funkční období členů DK FAPPZ je nejvýše dvouleté (§ 31, odst. 2 zákona). 

 

(4) DK FAPPZ si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. 

 

(5) Zasedání DK FAPPZ svolává předseda na základě podnětu k jednání komise. 

 

(6) Při jednání se DK FAPPZ řídí Disciplinárním řádem FAPPZ ČZU v Praze. 

 

 

Článek 11 

Tajemník FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty (§ 32 zákona), především záležitosti: 

a) hospodářsko-technické, rozpočet fakulty, 

b) pracovně-právní, 

c) administrativně-správní, 

d) stanovené děkanem. 

 

(2) Tajemník je vedoucím děkanátu, metodicky řídí tajemníky kateder. 

 

(3) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan (§ 32, odst. 2 zákona). 

 

 

Článek 12 

Kolegium děkana FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Kolegium děkana FAPPZ (dále jen „KD FAPPZ“) je poradním orgánem děkana. Jeho 

stálými členy vedle děkana jsou proděkani a tajemník fakulty, zástupce AS FAPPZ a vedoucí 

kateder. Děkan může dle svého uvážení počet členů kolegia rozšířit. 

 

(2) Jednání KD FAPPZ řídí děkan nebo jím určený proděkan. 

 

(3) KD FAPPZ projednává operativní záležitosti, důležité otázky týkající se fakulty, 

připravuje a projednává zásadní materiály předkládané VR FAPPZ, AS FAPPZ a Kolegiu 

rektora. 

 

(4) Usnesení KD FAPPZ jsou závazná pro všechny zaměstnance a studenty fakulty. 

 

(5) KD FAPPZ svolává děkan dle potřeby. 

 



Vnitřní předpisy Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze 

 

7 

 

Článek 13 

Vedoucí kateder FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Katedru řídí vedoucí katedry. Vedoucího katedry jmenuje a odvolává děkan. Vedoucího 

katedry jmenuje děkan na základě výběrového řízení v souladu s Řádem výběrového řízení 

ČZU, zpravidla z řad profesorů a docentů.  

 

(2) Funkční období vedoucího katedry je zpravidla shodné s funkčním obdobím děkana. Počet 

funkčních období po sobě bezprostředně jdoucích není omezen. Obsazení funkce vedoucího 

katedry týmž akademickým pracovníkem v novém funkčním období se uskutečňuje na 

základě nového výběrového řízení.  

 

(3) Vedoucí katedry:  

a) odpovídá za plnění pedagogických a tvůrčích činností vyplývajících ze strategie 

rozvoje katedry, fakulty a univerzity,  

b) odpovídá za personální řízení a personální rozvoj podřízených pracovníků,  

c) odpovídá za finanční hospodaření katedry a hospodaření se svěřenými prostředky,  

d) odpovídá za vytváření příjemného tvůrčího a společensky prospěšného pracovního 

klimatu odpovídajícího univerzitnímu prostředí.  

 

(4) Vedoucí katedry je podřízen a ze své činnosti se zodpovídá děkanovi. 

 

 

Článek 14 

Zástupci vedoucích kateder FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Vedoucí katedry jmenuje a odvolává svého zástupce z řad akademických pracovníků 

katedry. 

 

(2) V případě kateder s menším počtem akademických pracovníků není nezbytné zástupce 

vedoucího katedry jmenovat. 

 

(3) Zástupce vedoucího katedry je podřízen a ze své činnosti se zodpovídá vedoucímu 

katedry. Řídí pracovníky a úseky činnosti vyplývající ze stanovených kompetenčních vztahů 

na katedře. 

 

 

Článek 15 

Tajemníci kateder FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Tajemníka katedry jmenuje a odvolává vedoucí katedry.  

 

(2) Tajemník katedry je podřízen vedoucímu katedry a zodpovídá za činnosti vyplývající 

ze stanovených kompetenčních vztahů na katedře. 
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Článek 16 

Vedoucí ostatních pracovišť FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Vedoucí pracovišť celofakultního významu jmenuje a odvolává děkan. Jmenování 

vedoucího pracoviště může děkan podmínit výběrovým řízením v souladu s Řádem 

výběrového řízení ČZU. Vedoucí je podřízen a ze své činnosti se zodpovídá děkanovi. 

 

(2) Vedoucí pracovišť katedrového významu jmenuje a odvolává vedoucí katedry. Jmenování 

může vedoucí katedry podmínit výběrovým řízením v souladu s Řádem výběrového řízení 

ČZU. Vedoucí je podřízen a ze své činnosti se zodpovídá vedoucímu katedry. 

 

(3) Funkční období vedoucích ostatních pracovišť fakulty není  tímto statutem časově 

omezeno. 

 

 

Část třetí  

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FAKULTY  
 

Článek 17  

Členění FAPPZ 

 

(1) Vnitřní organizace FAPPZ je upravena Organizačním řádem FAPPZ, který je součástí 

vnitřních předpisů FAPPZ.  

 

(2) Fakulta se člení na katedry, další pracoviště celofakultního významu, organizační jednotky 

pro hospodářsko-správní činnost a detašovaná pracoviště.  

 
(3) AS FAPPZ na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo 

zrušení kateder a dalších pracovišť.  

 

 
Článek 18  

Organizace kateder FAPPZ 

 

(1) Katedru tvoří pedagogové, vědečtí pracovníci, odborní techničtí a administrativní 

pracovníci a studenti doktorského studijního programu zajišťovaného katedrou.  

 

(2) Hosty katedry mohou být po určitou dobu externí pedagogové, vědečtí pracovníci, 

stážisté, hostující zahraniční pedagogové.  

 

(3) Náplň činnosti pracovníků katedry určuje vedoucí katedry v souladu s vnitřními předpisy 

fakulty a ČZU.  

 

(4) Seznam kateder s jejich českým a anglickým názvem je uveden v Organizačním řádu 

FAPPZ.  
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Článek 19  

Organizace dalších pracovišť fakulty  

 

(1) Další pracoviště FAPPZ jsou zřizována na dobu určitou nebo neurčitou v souladu 

se strategií rozvoje fakulty.  

 

(2) Pracovní náplň pracovníků dalších pracovišť FAPPZ určuje vedoucí pracoviště.  

 

(3) Organizačně-správní řízení těchto pracovišť zajišťuje tajemník fakulty.  

 

(4) Seznam dalších pracovišť FAPPZ je uveden v Organizačním řádu FAPPZ.  

 

 
Článek 20 

Vnitřní předpisy FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Vnitřními předpisy FAPPZ jsou: 

a) Statut FAPPZ, 

b) Volební řád AS FAPPZ, 

c) Jednací řád AS FAPPZ, 

d) Jednací řád VR FAPPZ, 

e) Disciplinární řád FAPPZ, 

f) Organizační řád FAPPZ. 

 

(2) Vnitřní předpisy FAPPZ se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek FAPPZ. 

 

 
Článek 21 

Úřední deska FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) FAPPZ má svoji úřední desku zřízenou v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Náležitosti týkající se obsahu, označení, rozmístění a odpovědnosti za obsah úředních desek 

jsou stanoveny interními předpisy FAPPZ a ČZU. 

 

(2) Úřední deska slouží pro zveřejňování informací vyžadovaných právními předpisy. 

 

 

Část čtvrtá 

STUDIUM NA FAKULTĚ 
 

Článek 22 

Studijní a zkušební řády 

 
(1) Pro studium na FAPPZ platí v plné míře § 51 až 57 zákona, Statut ČZU v Praze, 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. Specifické požadavky, vyplývající ze studijních plánů pro studium na FAPPZ, 

vyhlašuje děkan formou interních nařízení fakulty.  
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Článek 23 

Studijní programy 

 

(1) Seznam akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů 

včetně jejich typu a profilu, formy výuky, standardní doby studia a informace o jejich 

dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením, jakož i další informace dle § 21 odst. 1 

písm. h) až j) zákona jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty. 

 

(2) Oprávnění FAPPZ uskutečňovat za podmínek stanovených zákonem studijní programy 

vyplývá z institucionální akreditace nebo z akreditace studijního programu. 

 

(3) Součásti studijního programu jsou stanoveny § 44, odst. 2 zákona. 

 

(4) Studijní program je konkretizován ve studijním plánu. Studijní plán stanoví časovou a 

obsahovou posloupnost studijních předmětů, formu jejich studia a způsob ověření studijních 

výsledků v souladu s § 44 odst. 3 zákona. 

 

 (5) Pro každý studijní program je jmenován garant z řad akademických pracovníků. Garanta 

studijního programu jmenuje a odvolává děkan . Garant studijního programu odpovídá za 

zajištění a rozvoj odborné úrovně studijního programu, pravidelné hodnocení a zabezpečení 

jeho kvality a obsahovou koordinaci výuky. 

 

 

Článek 24 

Přijímání ke studiu na FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Přijímání ke studiu, podmínky pro přijetí, studium cizinců, průběh studia a poplatky 

spojené se studiem se řídí § 48 až 58 zákona, Statutem ČZU v Praze a zvláště pak Studijním a 

zkušebním řádem ČZU. 

 

(2) Podmínky a pravidla přijímacího řízení schvaluje dle § 49 zákona AS FAPPZ na návrh 

děkana.  

 

(3) Vyhlášení přijímacího řízení stanovuje podrobná pravidla pro přijímací řízení a podmínky 

pro přijetí ke studiu, a musí obsahovat zejména: 

a) informace o průběhu přijímacího řízení a požadavky pro přijetí ke studiu, 

b) způsob a formu podání přihlášky ke studiu,  

c) způsob úhrady a výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením stanovené dle § 

58 odst. 1 zákona a způsob doložení této úhrady, 

d) způsob a formu pozvání k přijímací zkoušce, formu a náplň přijímací zkoušky 

se specifikací předmětů a požadovaných znalostí, 

e) způsob hodnocení výsledků přijímací zkoušky a dalších skutečností dokládajících 

předpoklady ke studiu v daném studijním programu, 

f) kritéria pro upuštění od konání přijímací zkoušky nebo její části, 

g) další kritéria pro přijetí ke studiu pro jednotlivé studijní programy a další náležitosti 

stanovené zákonem pro správní řízení podle § 50 zákona, 

h) způsob posuzování omluv při nepřítomnosti při přijímací zkoušce, popřípadě 

vymezení možnosti konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, 
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i) závazné termíny pro uchazeče a fakultu, zejména termíny konání přijímacích zkoušek 

a termíny, kdy může uchazeč v souladu s § 50 odst. 5 zákona nahlížet do spisu.  

  

(4) O přijetí ke studiu rozhoduje děkan.  

 

 

Část pátá 

STUDENTI A ZAMĚSTNANCI FAKULTY 
 

Článek 25 

Studenti FAPPZ ČZU v Praze 

 
(1) Uchazeč o studium se stává studentem fakulty (po přijetí na FAPPZ na základě rozhodnutí 

děkana) dnem zápisu ke studiu (§ 61, odst. 1 zákona).  

 

(2) Práva a povinnosti studentů fakulty se řídí § 61 až 63 zákona, Statutem ČZU a studijními 

řády ČZU v Praze. 

 

(3) Důsledky porušení povinností studenta řeší § 64 až 69 zákona a Disciplinární řád ČZU a 

Disciplinární řád FAPPZ ČZU v Praze. 

 

(4) Studentům mohou být přiznána stipendia (§ 91 zákona). Přiznání stipendií se řídí 

stipendijními řády ČZU a FAPPZ. 

 

(5) Studenti, kteří studují na FAPPZ v rámci programů EU (a podobných aktivit), se po dobu 

pobytu stávají studenty fakulty s veškerými právy a povinnostmi jako prezenční studenti 

v odpovídajícím programu. 

 

(6) Studenti studijních programů, kteří ukončili studium podle § 55 odst. l zákona, skládají 

slib; znění slibu pro absolventy bakalářských studijních programů je přílohou 2 Statutu, znění 

slibu pro absolventy magisterských studijních programů je přílohou 3 Statutu.  

  

 

Článek 26 

Akademičtí pracovníci FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Akademičtí pracovníci jsou v pracovně-právním vztahu k ČZU, organizačně jsou 

začleněni na pracovištích. Vykonávají činnosti dle článku 2, odst. 2, písmena a) až c) Statutu 

FAPPZ ČZU (§ 70, odst. 1 zákona). 

 

(2) Akademickým pracovníkem může být pouze osoba s odpovídající kvalifikací. Místa 

akademických pracovníků se obsazují na základě výběrového řízení. Podmínky výběrového 

řízení jsou uvedeny v Řádu výběrového řízení ČZU v Praze. 

 

(3) Odměňování akademických pracovníků stanoví Vnitřní mzdový předpis ČZU. 
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Článek 27 

Ostatní zaměstnanci FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Kromě členů akademické obce působí na fakultě další zaměstnanci, kteří se podílejí 

na vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, nebo zajišťují odborné, organizační, 

administrativně-správní a hospodářské činnosti pro naplňování poslání fakulty a ČZU. 

 

(2) Tito zaměstnanci jsou v pracovně-právním vztahu k ČZU, organizačně jsou začleněni 

na některé z pracovišť FAPPZ. Působnost těchto zaměstnanců je dána systemizací pracovních 

míst daného pracoviště a pracovní náplní zaměstnance. 

 

(3) Odměňování ostatních zaměstnanců stanoví Vnitřní mzdový předpis ČZU. 

 

 

Článek 28 

Etika jednání studentů a zaměstnanců FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Základní etické principy, které vedou zaměstnance i studenty FAPPZ v rámci jejich 

akademických a dalších aktivit praktikovaných v univerzitní i mimouniverzitní sféře, 

především pokud se jedná o vzdělávací nebo tvůrčí činnosti či o působení ve veřejném 

prostoru, obsahuje Etický kodex ČZU v Praze jakožto interní předpis ČZU. 

 

(2) K posuzování podnětů ve věci dodržování Etického kodexu ČZU v Praze je ustavena 

etická komise. Její složení, způsob jmenování jejích členů a další procesní postupy jejího 

fungování stanoví Etický kodex ČZU v Praze.  

 

 

Část šestá 

HODNOCENÍ ČINNOSTI FAKULTY 
 

Článek 29 

Hodnocení činnosti FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) FAPPZ a její pracoviště jsou periodicky hodnoceny v rámci ČZU (výroční zpráva) 

v termínu a dle kritérií stanovených rektorem. 

 

(2) Vedení fakulty každoročně zpracovává Výroční zprávu o činnosti a Výroční zprávu o 

hospodaření fakulty a předkládá je akademickému senátu  ke schválení 

 

(3) Při zajišťování kvality a při vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností FAPPZ se postupuje ve smyslu § 77b zákona, dalších ustanovení 

zákona a Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností ČZU 

v Praze jakožto vnitřního předpisu ČZU podle § 17 odst. 1 písm. j) zákona. 

 

(4) Vedle toho může děkan stanovit další kritéria a termíny hodnocení pro potřeby fakulty. 
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Část sedmá 

AKADEMICKÉ OBŘADY A SYMBOLY FAKULTY 
 

Článek 30 

Akademické obřady a symboly 

 

(1) Slavnostní imatrikulace je veřejným výrazem přijetí studenta do Akademické obce 

fakulty. Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta, jehož znění je uvedeno v Příloze 1 

tohoto statutu. Formu, náležitosti a průběh slavnostní imatrikulace stanoví děkan 

po konzultaci s rektorem. 

 

(2) Promoce jsou slavnostní akty, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům 

všech typů studijních programů vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu, popřípadě 

diplom o obhajobě disertační práce. Promoce organizuje fakulta ve spolupráci s rektorem a 

prorektory. 

 

(3) Při akademických obřadech a promocích jsou užívána tradiční latinská oslovení 

akademických funkcionářů: 

a)  oslovení rektora je “Vaše Magnificence” (vznešenosti), 

b)  oslovení prorektora je “Honorabilis” (ctihodný), 

c)  v případě, že prorektor zastupuje rektora, je oslovován “Vaše Magnificence”, 

d)  oslovení děkana je “Spectabilis” (slovutný), 

e)  oslovení proděkana a zástupce ředitele IVP je “Honorabilis”, 

f)  v případě, že proděkan zastupuje děkana, je oslovován “Spectabilis”. 

 

(4) Akademické insignie, řetězy a akademické žezlo jsou výrazem důstojnosti, pravomoci a 

odpovědnosti akademických funkcionářů.  

 

(5) Akademické insignie fakulty a taláry se používají při akademických obřadech.  

 

(6) Způsob užívání a uložení akademických insignií, talárů a průběh akademických obřadů 

stanoví děkan v souladu s tradicemi fakulty a Statutem ČZU.  

 

(7) Oficiální znak fakulty je uveden v příloze tohoto statutu (Příloha 4). 

 

 

Část osmá 

HOSPODAŘENÍ FAKULTY 
 

Článek 31 

Pravidla hospodaření FAPPZ ČZU v Praze 

 

(1) Fakulta se řídí pravidly hospodaření ČZU v souladu se Statutem ČZU a dalšími předpisy 

ČZU. 

 

(2) Děkanem předložený návrh rozdělení finančních prostředků fakulty schvaluje AS FAPPZ, 

který zároveň kontroluje jejich využívání. 

 

 

 



Vnitřní předpisy Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze 

 

14 

Část desátá 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 32 

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.  

 

 

Článek 33 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Zrušuje se tímto Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České 

zemědělské univerzity v Praze ze dne 3. listopadu 2011.  

 

(2) AS FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze schválil na návrh děkana Fakulty 

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze podle 

ustanovení § 27, odst. 1, písm. b) a § 33, odst. 2, písm. a) zákona návrh Statutu Fakulty 

agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze dne 23. 

6. 2017. 

 

(3) Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle ustanovení § 9, 

odst. 1, písm. b) zákona Statut Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České 

zemědělské univerzity v Praze Statut dne 29. 6. 2017. 

 

(4) Tento Statut  FAPPZ ČZU v Praze nabývá platnosti podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 

dnem schválení AS ČZU. 

 

(5) Tento Statut FAPPZ ČZU v Praze nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části 

internetových stránek FAPPZ ČZU. 

 

 

 

 

……….....……….................…......................     .....……….................…......................... 

          Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.    Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 

             děkan         předseda Akademického senátu  

  FAPPZ ČZU v Praze        FAPPZ ČZU v Praze 

 

 

 

 

 

…….................…………………............. 

Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D. 

předseda Akademického senátu ČZU v Praze 
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Příloha č. 1 

ke Statutu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze  

IMATRIKULAČNÍ SLIB STUDENTŮ FAPPZ ČZU V PRAZE 

Slibujeme slavnostně, 

- že budeme plnit povinnosti vyplývající ze zákona o vysokých školách, ze Statutu České 

zemědělské univerzity v Praze a Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů 

ČZU v Praze, Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a navazujících magisterských 

studijních programech ČZU a ze všech odvozených předpisů; 

- že vynaložíme veškeré studijní a pracovní úsilí k dosažení vysoké úrovně odborných 

znalostí a celkové vzdělanosti; 

- že svou prací a svým jednáním budeme usilovat o dobré jméno své fakulty a celé České 

zemědělské univerzity; 

- že během studia budeme respektovat všechny principy humanity a demokracie a budeme 

respektovat lidská práva; 

- že budeme vystupovat vždy čestně a zodpovědně ku prospěchu své vlasti a celého 

lidského společenství; 

- že budeme chránit přírodu, její bohatství, pečovat o přírodní zdroje a životní prostředí. 
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Příloha č. 2 

ke Statutu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze  

PROMOČNÍ SLIB ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA FAPPZ ČZU 

V PRAZE 

My, absolventi bakalářského studia na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů České zemědělské univerzity v Praze v tento slavnostní den, kdy obdržíme 

vysokoškolský diplom a titul „bakalář“, a v tuto slavnostní chvíli před zástupci akademické 

obce, rodiči, příbuznými a přáteli slibujeme, 

- že získané bakalářské vzdělání bude základem pro naše další vzdělávání, odborné poznání 

budeme dále rozvíjet ať již v navazujících stupních vysokoškolského studia nebo v rámci 

dalšího vzdělávání po celou dobu naší profesní kariéry;  

- že vědomosti a zkušenosti získané v průběhu studia budeme využívat podle svých sil, 

schopností a svědomí k obecnému prospěchu a nikdy je nezneužijeme;  

- že veškeré naše konání bude vždy ctít zásady ochrany krajiny, přírodních zdrojů a 

kulturního bohatství; 

- že budeme vždy jednat v souladu s demokratickými tradicemi a obecnými morálními 

zásadami a své povinnosti budeme konat řádně a svědomitě v souladu s platnými 

právními normami; 

- že budeme i nadále spolupracovat s Fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů a našim konáním přispívat k dobrému jménu České zemědělské univerzity v Praze 

a České republiky. 
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Příloha č. 3 

ke Statutu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze  

PROMOČNÍ SLIB ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIA FAPPZ ČZU V PRAZE 

My, absolventi magisterského studia na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních 

zdrojů České zemědělské univerzity v Praze v tento slavnostní den, kdy obdržíme 

vysokoškolský diplom a titul „inženýr“, a v tuto slavnostní chvíli před zástupci akademické 

obce, rodiči, příbuznými a přáteli slibujeme 

- že získaných poznatků a zkušeností plně využijeme ku prospěchu lidstva a celé naší 

společnosti; 

- že budeme podporovat rozvoj oboru své činnosti a dále prohlubovat své odborné znalosti;  

- že veškeré naše konání bude vždy ctít zásady ochrany krajiny, přírodních zdrojů a 

kulturního bohatství; 

- že budeme vždy jednat v souladu s demokratickými tradicemi a obecnými morálními 

zásadami a své povinnosti budeme konat řádně a svědomitě v souladu s platnými 

právními normami; 

- že jako absolventi Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů budeme i 

nadále s ní spolupracovat a přispívat k dobrému jménu České zemědělské univerzity 

v Praze; 

- že budeme žít tak, aby všechno naše konání bylo ve shodě s posláním vysokoškolsky 

vzdělaného člověka a přispívalo k rozvoji České republiky. 
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Příloha č. 4 

ke Statutu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze  

VYOBRAZENÍ ZNAKU FAPPZ ČZU V PRAZE 

 
 

 
 


