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Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Jednací řád Akademického senátu
České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 13. ledna 2017

Článek 1
Složení Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze
(1) Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „AS ČZU“) se skládá
z volených zástupců Akademické obce České zemědělské univerzity v Praze (dále jen
„ČZU“).
(2) AS ČZU je jednokomorový.
(3) AS ČZU má 33 členů.
(4) Každá z fakult ČZU je v AS ČZU zastoupena třemi zástupci z řad akademických
pracovníků příslušné fakulty a dvěma zástupci z řad studentů příslušné fakulty.
(5) Institut vzdělávání a poradenství (dále jen „IVP“) je v AS ČZU zastoupen jedním
zástupcem z řad akademických pracovníků IVP a jedním zástupcem z řad studentů IVP.
Katedra tělesné výchovy (dále jen „KTV“) je v AS ČZU zastoupena jedním zástupcem z řad
akademických pracovníků KTV.
Článek 2
Působnost AS ČZU
AS ČZU v souladu s § 9 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“)
zejména:
a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení
součástí ČZU, rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí
ČZU,
b) schvaluje:
1. Jednací řád Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze; AS ČZU
si k tomuto návrhu vyžádá stanovisko rektora,
2. vnitřní předpis fakulty na návrh akademického senátu fakulty; AS ČZU si k tomuto
návrhu vyžádá stanovisko rektora,
3. ostatní vnitřní předpisy ČZU a jejích součástí na návrh rektora,
c) schvaluje rozpočet ČZU předložený rektorem a kontroluje využívání finančních
prostředků,
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření ČZU předložené
rektorem,
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e) schvaluje zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“)
a s nimi souvisejících činností ČZU předloženou předsedou Rady pro vnitřní
hodnocení ČZU a dodatky k této zprávě,
f) dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady ČZU,
členů Rady pro vnitřní hodnocení ČZU a členů Disciplinární komise ČZU,
g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se
neuskutečňují na fakultách,
h) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
i) schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti ČZU a každoroční plán
realizace strategického záměru předložený rektorem,
j) na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti ČZU
anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo úkon
v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy ČZU.
k) vyjadřuje se zejména:
1. k návrhům studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách,
2. k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,
3. k právním jednáním, která vyžadují souhlas Správní rady ČZU,
4. k podnětům a stanoviskům Správní rady ČZU,
l) je činný v rámci dalších záležitostí výslovně uvedených ve Statutu České zemědělské
univerzity v Praze.
Článek 3
Způsob volby kandidáta na funkci rektora
(1) Pro přípravu volby kandidáta na funkci rektora zvolí AS ČZU ze svých členů tříčlennou
volební komisi v čele s předsedou, kterého si ze svého středu zvolí tato komise.
(2) Volební komise vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora nejméně dva měsíce před
uplynutím funkčního období rektora. V případě, že dojde k předčasnému ukončení funkčního
období rektora, vyhlásí volební komise volbu kandidáta na funkci rektora bez zbytečného
odkladu.
(3) Každý člen nebo skupina členů Akademické obce ČZU má právo podat svůj návrh na
kandidáta na funkci rektora. Návrh se podává osobně v písemné formě v zalepené obálce do
stanoveného termínu a na místo určené volební komisí AS ČZU.
(4) Volební komise ověří, zda navrhovaný kandidát na funkci rektora splňuje zákonné
předpoklady a projedná s ním jeho osobní souhlas.
(5) Volební komise sestaví abecední seznam navrhovaných kandidátů, kteří splňují podmínky
stanovené v odstavci 4 jako seznam kandidátů na funkci rektora.
(6) Kandidáta na funkci rektora volí AS ČZU tajným hlasováním. Každý člen má jeden hlas.
Za platný hlas se považuje hlasovací lístek s jedním označeným kandidátem. Za zdržení se
považuje hlasovací lístek bez označení kandidáta. Za neplatný se považuje lístek, na kterém je
označeno více kandidátů.
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(7) Ke zvolení kandidáta na funkci rektora je nutná nadpoloviční většina platných kladných
hlasů všech členů AS ČZU pro jednoho z navrhovaných kandidátů.
(8) V případě, že žádný z navrhovaných kandidátů na funkci rektora neobdrží potřebný počet
hlasů, hlasuje se vzápětí ve druhém kole o navrhovaných kandidátech, kteří se umístili na
prvních dvou místech. Pokud se na prvním místě umístili dva nebo více navrhovaných
kandidátů, potom do druhého kola postupují pouze tito navrhovaní kandidáti. Pokud se na
prvním místě umístil jeden navrhovaný kandidát a zároveň je roven počet hlasů pro dva či
více navrhovaných kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito navrhovaní kandidáti do
druhého kola.
(9) V případě, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo z kandidátů na funkci rektora, uskuteční
se ihned třetí kolo voleb podle zásad platných pro kolo druhé.
(10) Pokud ani ve třetím kole nezíská žádný z kandidátů na funkci rektora potřebnou většinu
platných kladných hlasů, opakuje se volba podle zásad třetího kola ještě jednou, a to za týden.
Pokud ani pak ke zvolení kandidáta na funkci rektora nedojde, volební komise vyhlásí novou
volbu.
(11) Rektora jmenuje na návrh AS ČZU prezident republiky. Návrh se podává
prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy; doručení návrhu ministrovi zajistí
předseda AS ČZU.
Článek 4
Přijetí návrhu na odvolání rektora
(1) Zdůvodněný návrh na odvolání rektora může dát každý člen AS ČZU a každý předseda
akademického senátu fakulty do rukou předsedy AS ČZU nebo člena předsednictva AS ČZU.
(2) AS ČZU návrh na odvolání rektora projedná, seznámí se se stanoviskem rektora a po
rozpravě buď návrh zamítne, nebo jej postoupí k hlasování o přijetí návrhu na odvolání
rektora. K zamítnutí návrhu na odvolání rektora je nutná nadpoloviční většina hlasů všech
členů AS ČZU.
(3) V případě, že není návrh na odvolání zamítnut, hlasuje AS ČZU o návrhu na odvolání
rektora podle § 9 odst. 4 zákona. K přijetí návrhu je nutný souhlas nejméně tří pětin všech
členů AS ČZU v tajném hlasování.
(4) S přijatým návrhem na odvolání rektora je seznámena Akademická obec ČZU;
informování Akademické obce ČZU zajistí předseda AS ČZU.
(5) Rektora odvolává na návrh AS ČZU prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím
ministra školství, mládeže a tělovýchovy; doručení návrhu ministrovi zajistí předseda
AS ČZU.
Článek 5
Svolávání AS ČZU
(1) Zasedání AS ČZU svolává předseda AS ČZU:
a) nejméně dvakrát za semestr,
b) na žádost alespoň dvou členů předsednictva AS ČZU,
c) na písemnou žádost alespoň dvou třetin členů AS ČZU,
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d) na žádost rektora.
(2) Zasedání AS ČZU lze svolat na základě písemné žádosti alespoň dvou třetin všech členů
AS ČZU; v tomto případě svolává zasedání člen AS ČZU, který žádost o svolání inicioval.
(3) První zasedání AS ČZU v novém volebním období svolává a do zvolení předsedy
AS ČZU řídí předseda hlavní volební komise AS ČZU zřizované podle Volebního řádu
Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze; první zasedání AS ČZU se musí
uskutečnit nejpozději do 1 měsíce od začátku nového volebního období; na prvním zasedání
AS ČZU probíhá volba předsedy AS ČZU.
Článek 6
Pravidla jednání AS ČZU
(1) Členové AS ČZU musí být písemně pozváni k zasedání AS ČZU nejméně jeden týden
dopředu, pokud nebyl termín zasedání určen v zápisu z minulého zasedání.
(2) Pokud výjimečně není možné oznámit termín konání zasedání AS ČZU nejméně jeden
týden dopředu, musí předsednictvo AS ČZU zajistit osobní pozvání všech členů AS ČZU.
(3) Součástí pozvánky na zasedání AS ČZU musí být program zasedání s body jednání, které
jsou v té době předsednictvu AS ČZU známy (pokud program zasedání nebyl stanoven
v zápise z minulého zasedání).
(4) Předseda AS ČZU ve spolupráci s předsednictvem a komisemi AS ČZU připravuje
podklady k zasedání AS ČZU, navrhuje program zasedání a zasedání řídí, není-li tímto
jednacím řádem stanoveno jinak, připravuje harmonogram prací AS ČZU.
(5) Návrhy podle čl. 2 písm. a) až e), g) a i) a podklady k rozhodnutí podle čl. 2 písm. h) je
jejich předkladatel povinen nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit
členům Akademické obce ČZU způsobem umožňujícím dálkový přístup. Předseda AS ČZU
zajišťuje zpřístupnění návrhů nebo podkladů k rozhodnutí podle čl. 2 písm. f), j), k) a l)
členům AS ČZU nejméně 7 kalendářních dnů před jejich projednáváním způsobem
umožňujícím dálkový přístup, pokud nejsou projednávané záležitosti pouze předmětem
ústního projednání.
(6) Zápis ze zasedání AS ČZU provádí osoba pověřená předsednictvem AS ČZU a podepisuje
ho jeden člen předsednictva.
(7) Zasedání AS ČZU řídí předseda AS ČZU, místopředseda AS ČZU, případně člen
pověřený předsednictvem, není-li tímto jednacím řádem určeno jinak (dále jen
„předsedající“).
(8) Zasedání AS ČZU je ukončeno předsedajícím po projednání všech bodů programu
zasedání nebo může být i před projednáním všech bodů programu zasedání ukončeno na
návrh člena AS ČZU se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.
(9) Předsedající zajistí zveřejnění zápisu vhodným způsobem a jeho doručení členům AS
ČZU, rektorovi a předsedům akademických senátů fakult. Člen AS ČZU má právo obdržet
zápis ze zasedání AS ČZU v elektronické formě do jednoho týdne po jeho proběhnutí (listinná
forma zápisu na vyžádání).
(10) Zasedání AS ČZU jsou veřejně přístupná.
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Článek 7
Forma hlasování AS ČZU
(1) AS ČZU v záležitostech, ve kterých je podle čl. 2 písm. a) až g), i), j) a l) vyžadováno
přijetí usnesení formou rozhodnutí, schválení, přijetí návrhu apod., přijímá tato usnesení AS
ČZU nadpoloviční většinou platných kladných hlasů všech členů AS ČZU.
(2) Při hlasování AS ČZU o dalších záležitostech je rozhodnutí přijato nadpoloviční většinou
platných kladných hlasů přítomných členů AS ČZU při nadpoloviční účasti členů AS ČZU,
není-li tímto jednacím řádem stanoveno jinak.
(3) Na hlasování o návrhu na jmenování či odvolání rektora se vztahuje § 9 odst. 4 zákona. Při
volbě kandidáta na rektora a při volbě předsedy AS ČZU se rozhoduje tajným hlasováním;
průběh těchto voleb je upraven v čl. 3 a 9.
(4) AS ČZU může ve výjimečných případech přijmout písemné usnesení i mimo zasedání
(usnesení per rollam). Průběh této formy hlasování probíhá takto:
a) předseda AS ČZU nejprve všem členům AS ČZU zajistí rozeslání návrhu usnesení, se
kterým má být vysloven souhlas a současně stanoví lhůtu, ve které mají členové AS
ČZU provést hlasování, a adresu e-mailu, na kterou mají členové AS ČZU hlasovat;
b) jestliže kterýkoliv člen AS ČZU oznámí ve stanovené lhůtě předsedovi AS ČZU, že
požaduje projednání usnesení, které má být přijato per rollam, nelze takové usnesení
přijmout mimo zasedání AS ČZU;
c) usnesení je přijato, když se pro ně vyslovily dvě třetiny všech členů AS ČZU;
d) po skončení lhůty pro hlasování dá předseda AS ČZU na vědomí všem členům AS ČZU
výsledek hlasování. Předseda AS ČZU též eviduje veškeré doklady spojené s tímto
hlasováním a na nejblíže následujícím zasedání AS ČZU poskytne členům informaci
o průběhu a výsledku hlasování per rollam, zápis o tomto hlasování se stává součástí
zápisu z následujícího zasedání AS ČZU.

Článek 8
Delegace zástupců do Rady vysokých škol
(1) Zástupce fakult do Rady vysokých škol deleguje AS ČZU na návrh akademického senátu
příslušné fakulty. Každá fakulta navrhne takový počet a složení delegátů, jaké předepisuje
Statut Rady vysokých škol.
(2) Zástupce do studentské komory Rady vysokých škol deleguje AS ČZU z kandidátů
navržených studentskými volebními obvody akademických senátů jednotlivých fakult a AS
ČZU.
(3) Zástupce ČZU jako celku do Rady vysokých škol deleguje AS ČZU na návrh z pléna AS
ČZU.
(4) O delegaci rozhoduje AS ČZU nejméně měsíc před skončením funkčního období Rady
vysokých škol. Uvolní-li se v průběhu období místo delegáta, rozhoduje o delegaci bez
zbytečného odkladu.
(5) O delegaci rozhoduje AS ČZU nadpoloviční většinou platných kladných hlasů všech členů
AS ČZU.
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Článek 9
Postup a způsob volby předsedy AS ČZU
(1) Předseda AS ČZU je volen z členů AS ČZU, kteří jsou akademickými pracovníky ČZU.
Volba je tajná a může být vícekolová.
(2) Nejprve je zvolena volební komise z řad členů AS ČZU, poté jsou z pléna AS ČZU
tajným způsobem navrženi kandidáti na předsedu z řad přítomných členů AS ČZU.
(3) Kandidáti na předsedu AS ČZU se vyjádří ke své nominaci.
(4) Postup a způsob volby předsedy AS ČZU probíhá takto:
a) v okamžiku hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech členů AS ČZU;
b) za platný hlas se považuje hlasovací lístek s jedním označeným kandidátem; za zdržení
se hlasování se považuje hlasovací lístek bez označení kandidáta; za neplatný se
považuje hlasovací lístek, na kterém je označeno více kandidátů;
c) je-li v daném kole za předsedu navržen jediný kandidát, pak tento kandidát nehlasuje,
je-li v daném kole více kandidátů, hlasují všichni;
d) první kolo: ke zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů AS ČZU;
e) druhé kolo: nedojde-li v prvním kole ke zvolení, uspořádá se vzápětí druhé kolo, jehož
se zúčastní pouze kandidáti, kteří se umístili na prvním a druhém místě v prvním kole;
je-li takových kandidátů více než dva, účastní se tito všichni; ke zvolení je nutná
nadpoloviční většina hlasů přítomných členů AS ČZU. V případě, že žádný
z navrhovaných kandidátů na funkci předsedy AS neobdrží potřebný počet hlasů,
hlasuje se vzápětí ve druhém kole o navrhovaných kandidátech, kteří se umístili na
prvních dvou místech. Pokud se na prvním místě umístili dva nebo více navrhovaných
kandidátů, potom do druhého kola postupují pouze tito navrhovaní kandidáti. Pokud se
na prvním místě umístil jeden navrhovaný kandidát a zároveň je roven počet hlasů pro
dva či více navrhovaných kandidátů na druhém místě, postupují všichni tito navrhovaní
kandidáti do druhého kola; ke zvolení je nutná nadpoloviční většina hlasů přítomných
členů AS ČZU.
f) třetí kolo: v případě, že ve druhém kole nikdo z kandidátů nebude zvolen, provede se
třetí kolo s kandidáty, kteří se umístili na prvním a druhém místě v druhém kole podle
zásad druhého kola, pokud ani ve třetím kole nezíská žádný z kandidátů potřebnou
většinu, je předsedou zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů; v případě rovnosti
hlasů rozhoduje los.
(5) Zvolený předseda AS ČZU se ujímá své funkce po skončení zasedání AS ČZU, na kterém
byl zvolen.
(6) Návrh na odvolání předsedy AS ČZU může během zasedání AS ČZU dát kterýkoli člen
AS ČZU. V okamžiku hlasování musí být přítomny nejméně dvě třetiny všech členů AS ČZU.
K přijetí návrhu je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů AS ČZU při tajném
hlasování.
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Článek 10
Předseda AS ČZU
(1) Předseda AS ČZU je reprezentantem AS ČZU. Předseda AS ČZU ve spolupráci
s předsednictvem a komisemi AS ČZU
a) připravuje podklady k zasedání AS ČZU, navrhuje program zasedání a zasedání řídí,
připravuje harmonogram prací AS ČZU,
b) je zodpovědný za včasné předkládání materiálů k jednání v souladu s tímto jednacím
řádem a Volebním řádem Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze
a zodpovídá za jeho dodržování,
c) prověřuje výkon členství jednotlivých členů AS ČZU.
(2) Poradním orgánem předsedy AS ČZU je předsednictvo. Předsednictvo svolává předseda
podle svého uvážení.
(3) V období mezi zasedáními AS ČZU předseda AS ČZU ve spolupráci s předsednictvem
vyřizuje běžnou agendu a plní úkoly, jimiž byl pověřen AS ČZU.
(4) Předseda AS ČZU odpovídá za svou činnost AS ČZU a jeho funkční období je jeden rok.
(5) Předseda AS ČZU pravidelně informuje rektora o výsledku zasedání AS ČZU.
(6) ČZU zajišťuje administrativní úkoly vyplývající z práce AS ČZU, zadané předsedou
AS ČZU nebo předsedajícím a předsedy komisí AS ČZU.

Článek 11
Předsednictvo a komise AS ČZU
(1) Předseda AS ČZU po svém zvolení navrhne kandidáta na místopředsedu. Návrhy na členy
předsednictva AS ČZU předloží členové AS ČZU z příslušné fakulty a IVP a z řad studentů
AS ČZU; navržený člen předsednictva musí být vždy členem AS ČZU. V předsednictvu je
vždy jedním členem AS ČZU zastoupena každá fakulta a IVP, dále je členem předsednictva
jeden zástupce z řad studentů AS ČZU bez ohledu na příslušnost k fakultě či IVP. AS ČZU
schvaluje jednotlivé návrhy na členy předsednictva, a to nadpoloviční většinou hlasů
přítomných členů AS ČZU.
(2) Komise AS ČZU se zřizují podle potřeby. Komise mohou být zřízeny jako trvalé nebo
dočasné. Předsedou komise musí být člen AS ČZU. Členy komise mohou být i členové
Akademické obce ČZU a musí být schváleni AS ČZU nadpoloviční většinou hlasů všech
členů AS ČZU. Náplň činnosti musí být při zřízení komise uvedena v zápisu ze zasedání AS
ČZU.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
(1) Délku funkčního období členů AS ČZU, způsob volby členů AS ČZU, vznik a zánik
členství v AS ČZU a práva a povinností členů AS ČZU stanoví Volební řád Akademického
senátu České zemědělské univerzity v Praze jakožto vnitřní předpis ČZU.
(2) Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS ČZU dne 14. prosince
2016.
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(3) Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek
ČZU.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., v. r.
rektor
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