Zápis ze zasedání AS ČZU dne 24.6.2003
Přítomni: p. rektor, prof. Slavík, hosté z AF (prof. Kozák, prof. Šantrůček, prof. Tlustoš, prof.
Lachman, doc. Svobodová, doc. Fučíková, Ing. Kožnarová), členové senátu dle prezenční
listiny.
Program jednání:
1) Schválení Volebních a jednacích řádů akademických senátů fakult
2) Změny názvů pracovišť ČZU
3) Projednání návrhu na složení VR ITSZ
4) Zpráva pana rektora o činnosti ČZU
5) Různé
Na úvod seznámil předseda senátu členy s výměnou jednoho člena. Za pana Hykyše,
který končí studium, se členkou Rady VŠ stala slečna Kateřina Kožantová, studentka 3.
ročníku Podnikání a administrativa PEF, náhradníkem byl jmenován Jaroslav Rýdl.
Závěr: AS ČZU schvaluje uvedenou výměnu členů.
Hlasování: 19 : 0 : 0

Kontrola zápisu – bez připomínek.
1) Schválení Volebních a jednacích řádů akademických senátů fakult
Lesnická fakulta „řád“ nepředložila.
Ing. Hes z legislativní komise AS ČZU – připomínky byly zpracovány, komise doporučuje
schválení Volebního a jednacího řádu PEF a senátům ostatních fakult doporučuje použít
obdobnou strukturu
Diskuse: Ing. Vorel, Ing. Šilerová, Ing. Kadleček, doc. Fučíková (AF), prof. Bejček
Závěr: AS ČZU schvaluje Jednací a volební řád PEF.
Hlasování: 19: 0: 0
2) Změny názvů pracovišť ČZU
Pan rektor seznámil AS s návrhy nových názvů AF a ITSZ tak jak byly předloženy a jak je
kolegium rektora vzalo na vědomí.
a) Změna názvu Agronomické fakulty – na Fakulta agrobiologie a přírodních zdrojů
Rozsáhlé diskuse ke změně názvu AF se zúčastnili členové senátu (dr. Farkač, Ing. Šilerová,
Ing. Hes, prof. Bejček, doc. Slavík, Ing. Vorel, Ing. Srnec, Ing. Kadleček, Hájek, doc.
Langrová, ing.Šíša, RNDr. Jehlička, Ing. Kuřík, ing. Černý, Dohnalová), hosté z AF (prof.
Kozák, doc. Fučíková, prof. Tlustoš, prof. Lachman).
Na návrh Ing. Hese bylo hlasováno o odložení změny názvu.
AS ČZU neschválil odložení změny názvu AF.
Hlasování: 10: 9: 0
Na návrh pana Rýdla bylo hlasováno o tom, zda má být hlasování o změně názvu tajné.
Závěr:AS ČZU tento návrh neschválil.
Hlasování: 2: 17: 0

Hlasování o novém názvu AF.
Závěr: AS ČZU nebyl schválen nový název.
Hlasování: 10: 4: 4
b) Změna názvu ITSZ – na nový název Institut tropů a subtropů.
Diskuse se zúčastnili členové senátu (Ing.Srnec, doc. Slavík, Ing. Šilerová, rektor)
Závěr: AS ČZU schválil změnu názvu nadpoloviční většinou.
Hlasování: 17: 2: 0
3) Projednání návrhu složení VR ITSZ
Diskuse se zúčastnili Ing. Hes, Ing. Srnec, prof. Bejček, doc. Slavík.
Závěr: AS ČZU schválil složení VR ITSZ.
Hlasování: 18: 1: 0
4) Zpráva pana rektora o činnosti ČZU
a) Pan rektor seznámil členy AS ČZU
- s personálními změnami na rektorátě (nové obsazení na sekretariátu rektora, kvestora, nový
kvestor – Ing.Jiří Boháček), zřízen útvar vnitřního auditu – obsazeno doc.Ing.V.Vítem, CSc.
- s otázkami týkajícími se investiční výstavby – výstavba nového ekonomicko manažerského
centra, jednání s panem kvestorem na MŠMT – příslib peněz na výstavbu
- otázka výstavby (poskytnutí pozemku na výstavbu…viz KR)
b) Organizační řád SIC
- otázka zařazení ÚVT do SIC
- převedení pracovníků ÚVT do SIC
Závěr: AS ČZU schvaluje zrušení pracoviště ÚVT jako součást ČZU.
Hlasování: 19: 0: 0
c) Public Relation – sjednocení vnější prezentace fakult a univerzity
obnovena redakční rada Zpravodaje, obnoveno vydávání, vydáváním pověřen vydavatel
Ing.M.Sedláček
bude vydán leták o ČZU a brožura
grafická podoba ČZU a fakult bude vytvořena do podzimního zasedání AS ČZU
5) Různé
a) Pan rektor stahuje Návrh Statutu ČZU, konečná verze „Návrhu“ bude předložena
minimálně týden před dalším zasedáním AS.
b) Příští zasedání AS se bude konat v Kostelci n.Č.l. v druhé polovině září 2003.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., v.r.
předseda AS ČZU
Zapsala: K.Pekárková
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