Zápis ze zasedání AS ČZU dne 16.12.2003
Přítomni: p.rektor, p. kvestor, doc. Libra (TF), členové senátu dle prezenční listiny

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu
Volba předsedy
Zpráva o financování ČZU na r. 2004
Volební a jednací řád AS TF
Různé

Předseda AS přivítal členy senátu a požádal o změnu programu (bod č. 3 by byl projednáván
jako první). Dále přivítal pana rektora a předal mu slovo.
Pan rektor přivítal členy senátu na zasedání a seznámil je s nejdůležitějšími událostmi, které
probíhají nebo proběhly na ČZU:
- 1.12.2003 se konalo zasedání Vědecké rady
- probíhá jednání s Eurestem o další spolupráci
- bude dokončena rekonstrukce celého prostoru před AF
- v příštím roce proběhne rekonstrukce dvou lodí skleníků
- hlídané parkoviště u Autoprovozu (pro referentské vozy..)
- proběhlo výběrové řízení na inženýrskou kancelář na „Centrum ekonomicko manažerských
studií“ (CEMS)
- v roce 2004 by měla začít rekonstrukce kruhové haly
- společenské akce v roce 2004 – Miss Agro, Pohár rektora ve střelbě…
- proběhlo výběrové řízení na provozovatele restaurace v menze a bufetu na FLE
- postupné zlepšování IS, zlepšení práce ÚVT
Pan rektor předložil materiál Metodické postupy k hodnocení výkonů fakult a pracovišť a
jejich vazba na rozdělení dotace MŠMT na rok 2004, který bude po připomínkách senátu
projednán na lednovém zasedání.
Diskuse se zúčastnili: p. rektor, RNDr. Jehlička, Ing. Šilerová, Ing. Pelikán, p. kvestor.
Materiál bude rozeslán všem členům senátu.
1) Kontrola zápisu
Webové stránky
- měly být hotové do konce roku.
Kvestor: webové stránky jsou připraveny, provádějí se poslední redakční úpravy. V lednu
jsou očekávány připomínky.
2) Volba předsedy
Podle Volebního a jednacího řádu AS ČZU se konala volba předsedy AS. Byla navržena
volební komise ve složení: Ing. Aleš Hes, CSc., doc. Ing. Iva Langrová, CSc., Ing. Aleš
Vorel.
Hlasování: 21 : 0 : 0

Závěr: AS ČZU schvaluje složení volební komise.
Volba předsedy proběhla podle Volebního a jednacího řádu AS ČZU. Zápis z volby předsedy
je v příloze.
Závěr: Na funkční období r. 2004 byl zvolen předsedou AS ČZU prof. RNDr. Vladimír
Bejček, CSc.
4) Volební a jednací řád AS TF
Materiál uvedl doc. Libra z TF. Při vypracování vycházeli z již schválených jednacích řádů
ostatních fakult.
Ing. Hes (legislativní komise): Po projednání v legislativní komisi (pouze jedna formální
připomínka) doporučuje Volební a jednací řád AS TF ke schválení.
Volební a jednací řád AS TF byl předložen pouze do komise, ne všem členům senátu.
Hlasování pro schválení jednacího řádu, i když nebyl předložen všem členům senátu:
Hlasování: 19 : 0 : 3
Závěr: AS ČZU schvaluje Volební a jednací řád AS TF.
Hlasování: 20 : 0 : 2
AS ČZU žádá o předložení Volebního a jednacího řádu AS FLE na lednovém zasedání
(s předstihem předložit do legislativní komise).
5) Různé
a) Legislativní a Ekonomická komise AS ČZU
Diskuse ohledně práce a složení komisí se zúčastnili: Ing. Hes (kritika práce komisí), Ing.
Srnec, doc. Langrová, Ing. Kadleček, Ing. Šilerová, doc. Slavík (doporučil zvolit u komisí
předsedu)
- Upřesnění a doplnění členů Legislativní komise AS ČZU:
Ing. Aleš Hes, CSc., RNDr. Jan Jehlička, CSc., Ing. Boleslav Kadleček, CSc., Mgr. Eva
Kalová, PaedDr. Jan Farkač (doplnění – nový člen), CSc., Ing. Kateřina Svárovská
- Upřesnění a doplnění členů Ekonomické komise AS ČZU:
doc. Ing. Iva Langrová, Ing. Štěpán Černý, Ing. Edita Šilerová, Jaroslav Rýdl, Ing. Eva
Vlková, doc. Ing. Ondřej Šařec (doplnění – nový člen), CSc. Ing. Karel Srnec, Ph.D.
Složení obou komisí bude zveřejněno na webových stránkách.
Hlasování pro doplnění Legislativní komise:
20 : 0 : 2
Hlasování pro doplnění Ekonomické komise:
21 : 0 : 1
Závěr: AS ČZU schvaluje doplnění obou komisí o nové členy.

b) Přednáška na AF
AS ČZU by měl zaujmout stanovisko k přednášce profesora, kde se údajně podle LN objevil
rasismus.
Diskuse se zúčastnili: Ing. Šilerová, Ing. Vlková, doc. Langrová, Ing. Kadleček, Ing. Hes (na
lednovém zasedání předloží k tomuto problému stanovisko právníka).
c) Eurest
Materiál ohledně Eurestu bude předložen na lednovém zasedání. Přizvat kvestora a pana
Dvořáka.
d) Nová fakulta
Ing. Šilerová: požádala o předložení materiálu ohledně založení nové fakulty. Pan rektor bude
požádán o předložení materiálu na lednovém zasedání.
e) Svolání akademické obce
Ing. Hes upozornil na nutnost svolání akademické obce.
- Ing. Petr Kuřík končí členství v AS ČZU.
- příští zasedání AS ČZU se bude konat 27.1.2004 v 9,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
předseda AS ČZU

Zapsala: Pekárková

