VOLEBNÍ ŘÁD
AKADEMICKÉHO SENÁTU
FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH
ZDROJŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
ZE DNE 25. 5. 2017

Volební řád Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
ve zkratce 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 (dále jen
„zákon“) součástí vnitřních předpisů FAPPZ ČZU v Praze a v jednotlivých ustanoveních se
na ně odvolává. Datem schválení AS FAPPZ v Praze nabývá Volební řád AS FAPPZ
platnost.
Akademický senát Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České
zemědělské univerzity v Praze schválil Volební řád dne 19. 4. 2017.
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předseda Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze
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Volební řád Akademického senátu
FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH
ZDROJŮ

České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 25. 5. 2017
Článek 1
Složení Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze
(1) Složení Akademického senátu Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „AS FAPPZ“) je stanoveno Jednacím řádem
AS FAPPZ.

Článek 2
Délka funkčního období
(1) Funkční období AS FAPPZ je nejvýše tři roky a začíná vždy 1. prosince v roce, ve kterém
se konají volby do AS FAPPZ (dále jen „volební období“), s výjimkou voleb vyhlášených
podle Hlavy II § 26 odst. 4, poslední věty zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“).
(2) Senát může rozhodnutím nadpoloviční většiny členů AS FAPPZ předčasně ukončit své
funkční období uvedené v bodě 1 tohoto článku. Volby budou vyhlášeny na základě zákona
Hlavy II § 25 odst. 4.
(3) Uvolní-li se místo v AS FAPPZ, je obsazeno zástupcem z volebního obvodu, který při
volbách v tomto volebním obvodu obsadil v pořadí další místo (náhradník), a v případě, že již
v pořadí není další náhradník, uskuteční se doplňovací volby.
(4) Členové AS FAPPZ zvolení v řádných i doplňujících volbách a jejich případní náhradníci
vykonávají členství v AS FAPPZ (mandát) pouze v průběhu volebního období, pro které byli
zvoleni. Zanikne-li členství některého člena AS FAPPZ před uplynutím volebního období,
vykonává náhradník tuto funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.

Článek 3
Způsob volby do AS FAPPZ a AS ČZU
(1) Akademická obec FAPPZ (dále jen „AO FAPPZ“) volí ze svých řad členy AS FAPPZ a
zástupce fakulty do AS ČZU. Volby do AS FAPPZ se řídí tímto Volebním řádem AS FAPPZ.
Volby do AS ČZU se řídí Volebním řádem AS ČZU. Volby do obou senátů zajišťuje stálá
volební komise AS FAPPZ. V případě voleb do AS ČZU pracuje v součinnosti s volební
komisí AS ČZU.
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(2) Volby do AS FAPPZ pro nadcházející volební období vyhlašuje AS FAPPZ na svém
zasedání nejméně 3 měsíce před koncem stávajícího volebního období AS FAPPZ.
(3) Vyhlášení volby zveřejňuje AS FAPPZ prostřednictvím volební komise na úřední desce
AS FAPPZ (případně děkan FAPPZ – viz článek 2, odst. 1 Volebního řádu AS FAPPZ).
(4) Harmonogram průběhu volby schvaluje AS FAPPZ na návrh volební komise.
(5) Volby do AS FAPPZ se konají ve dvou volebních obvodech tvořených akademickými
pracovníky a studenty FAPPZ. Ve volebním obvodu akademičtí pracovníci fakulty se volí
čtrnáct zástupců z řad akademických pracovníků. Ve volebním obvodu studenti se volí sedm
zástupců z řad studentů fakulty.
(6) Kandidáta ze členů akademické obce FAPPZ může navrhnout kterýkoliv člen AO FAPPZ.
Návrh kandidátů musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta a kontaktní údaje kandidáta.
Návrh se podává osobně v písemné formě v zalepené obálce do stanoveného termínu a na
místo určené volební komisí AS FAPPZ. O zařazení na kandidátní listinu se rozhodne podle
písemného souhlasu či nesouhlasu navrženého kandidáta stvrzeného jeho vlastnoručním
podpisem.
(7) Pokud jedna a táž osoba je členem Akademické obce FAPPZ jako student a současně je
i akademickým pracovníkem, postupuje se podle čl. 1 Jednacího řádu AS FAPPZ.
(8) Kandidatura do AS FAPPZ a AS ČZU, jakož i následné členství v akademickém senátu
fakulty a AS ČZU, jsou slučitelné.
(9) Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listiny s krátkou charakteristikou navržených
členů akademické obce, kteří kandidaturu přijali, nejméně 7 dnů před volbami způsobem
umožňující dálkový přístup.
(10) Volba je vždy tajná, přímá a koná se ve vyhlášených po sobě následujících pracovních
dnech.
(11) Členy senátu z řad zaměstnanců volí akademičtí pracovníci fakulty; studenti volí své
zástupce ve stejném období samostatně.
(12) AS FAPPZ může rozhodnout o elektronickém způsobu voleb, který musí být v souladu
s Volebním řádem AS FAPPZ.
(13) Volič při volbě označí na kandidátce jména kandidátů, které volí do AS FAPPZ. Volič
označí nejvýše tolik kandidátů, kolik je v jeho obvodu členů AS FAPPZ. Při označení více
kandidátů je hlasovací lístek neplatný.
(14) Vyhodnocení výsledků volby do AS FAPPZ provede volební komise nejpozději první
pracovní den po posledním dni voleb v příslušném volebním obvodu. Předseda volební
komise nebo pověřený člen zajistí zveřejnění výsledků volby.
(15) Do AS FAPPZ je z každého volebního obvodu zvolen příslušný počet kandidátů dle
odstavce 5, kteří získali v rámci daného obvodu největší počet hlasů. Ostatní kandidáti se
stávají náhradníky AS FAPPZ pro příslušné volební období v rámci daného volebního
obvodu, a to v pořadí, v jakém se umístili podle počtu hlasů. V případě rovnosti hlasů u více
kandidátů se mezi nimi rozhodne losem.
(16) V případě, že není dokončena volba do AS FAPPZ nebo doplňovací volba do AS FAPPZ
pro určitý volební obvod, AS FAPPZ jedná v zúženém počtu aktuálně zvolených členů AS
FAPPZ.
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(17) Proti přípravě, průběhu a výsledkům voleb do AS FAPPZ může podat volič stížnost
volební komisi AS FAPPZ, a to nejpozději v následující pracovní den po zveřejnění výsledků
volby. Stížnost musí být písemná a musí v ní být uvedeny její důvody. Předsednictvo AS
FAPPZ okamžitě zváží závažnost připomínek a rozhodne, zda volby pozastaví. V kladném
případě pak o námitkách ve lhůtě jednoho týdne rozhodne s konečnou platností AS FAPPZ.
(18) Doplňující volby vyhlašuje stávající AS FAPPZ v případě, že počet členů AS FAPPZ
nebo členů AS ČZU reprezentujících FAPPZ v některém volebním obvodu těchto senátů je
nižší, než určuje volební řád, a není-li již možné tento stav doplnit z řad náhradníků.

Článek 4
Členství v AS FAPPZ
(1) Členství v AS FAPPZ vzniká dnem počátku volebního období AS FAPPZ, a v případě
člena AS FAPPZ zvoleného v doplňovacích volbách dnem následujícím po dni, kdy je mu
doručeno oznámení o zvolení volební komisí. V případě náhradníka dnem následujícím po
dni, kdy mu bylo doručeno oznámení o vzniku členství v AS FAPPZ.
(2) Členství v AS FAPPZ zaniká dnem:
a) uplynutí volebního období AS FAPPZ,
b) rozhodnutí předsednictva AS FAPPZ o ukončení členství v AS FAPPZ na návrh
zástupce daného volebního obvodu v předsednictvu AS FAPPZ v případě neúčasti člena
AS FAPPZ na třech zasedáních AS FAPPZ po sobě jdoucích,
c) doručení písemné rezignace člena AS FAPPZ k rukám člena předsednictva AS FAPPZ,
d) ukončení členství člena AS FAPPZ v té části AO FAPPZ, za kterou byl člen AS FAPPZ
zvolen,
e) nesplnění podmínek členství dle zákona a Jednacího řádu AS FAPPZ,
f) úmrtí člena AS FAPPZ.
(3) Studentovi, který byl v průběhu svého funkčního období přijat do jiného bezprostředně
navazujícího studijního programu na FAPPZ, jeho členství v AS FAPPZ nezaniká. Do doby
zápisu tohoto studenta ke studiu jedná AS FAPPZ v zúženém počtu. Pokud však nebude do
navazujícího studijního programu zapsaný do pěti měsíců od ukončení předchozího studia,
jeho členství v AS FAPPZ zaniká dnem ukončení předchozího studia a na jeho místo
nastupuje náhradník.
(4) Obdobně, náhradníci z řad studentů, kteří byli v průběhu funkčního období stávajícího AS
přijati do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu na FAPPZ, zůstávají
náhradníky. Pokud však nebudou do navazujícího studijního programu zapsáni do pěti měsíců
od ukončení předchozího studia, jsou ze seznamu náhradníků vyškrtnuti.

Článek 5
Práva členů AS FAPPZ
Člen AS FAPPZ má právo:
a) účastnit se zasedání, hlasovat a vyjadřovat se k otázkám projednávaným v AS FAPPZ,
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b) navrhovat body programu zasedání,
c) mít k dispozici podklady k jednání AS FAPPZ, aby se mohl na jednání řádně připravit,
nejméně 7 dnů před zasedáním (viz článek 6 Jednacího řádu AS FAPPZ),
d) jednání odmítnout, nedostane-li včas podklady k projednávání,
e) vznášet dotazy na ostatní členy AS FAPPZ nebo hosty zasedání, vystupovat s návrhy
a s připomínkami týkajícími se projednávaného tématu,
f) volit a být volen do všech orgánů AS FAPPZ,
g) obdržet zápis z jednání AS FAPPZ a z jednání předsednictva AS FAPPZ do 1 týdne od
jejich konání.

Článek 6
Povinnosti členů AS FAPPZ
Člen AS FAPPZ je povinen:
a) řídit se tímto Volebním řádem AS FAPPZ a Jednacím řádem AS FAPPZ,
b) účastnit se zasedání AS FAPPZ,
c) v případě neúčasti se omluvit předsedovi či jednateli AS FAPPZ,
d) řídit se rozhodnutím AS FAPPZ,
e) reprezentovat AS FAPPZ a FAPPZ svým jednáním,
f) seznámit se s úplným zněním zápisů z jednání AS FAPPZ.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Způsob volby kandidáta na funkci děkana, přijímání návrhu na odvolání děkana, postavení
a působnost předsedy AS FAPPZ, orgánů AS FAPPZ, způsob volby předsedy AS FAPPZ,
svolávání AS FAPPZ, pravidla jednání a hlasování AS FAPPZ a delegování zástupců do
Rady vysokých škol stanoví Jednací řád AS FAPPZ jakožto vnitřní předpis FAPPZ.
(2) Tento volební řád byl schválen podle § 26 odst. 1 zákona AS FAPPZ dne 19. 4. 2017.
(3) Tento volební řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS ČZU dne 25. 5. 2017.
(4) Tento volební řád nabývá platnosti podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona dnem schválením
AS ČZU.
(5) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových
stránek FAPPZ ČZU.
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