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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. 
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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.  

 
 


