Zápis ze zasedání AS ČZU dne 30.9.2003
Přítomni: p. rektor, p. kvestor, p. kancléřka, doc. Fučíková, Ing. D. Novák, členové senátu dle
prezenční listiny

Program jednání:
1) Kontrola zápisu
2) Schválení Statutu ČZU
3) Různé

Úvodní slovo pana rektora:
Pan rektor představil členům senátu nového kvestora Ing. Boháčka, seznámil s výsledky
přijímacího řízení na akademický rok 2003/2004, informoval o plánu organizačního rozvoje
ČZU, o MS v orbě a o současném stavu informačního systému ČZU. Dále podal informace o
jednání s ministryní školství JUDr. P. Buzkovou.

1) Kontrola zápisu – bez připomínek
2) Schválení Statutu ČZU
Diskuse:
Zúčastnili se Ing. Kadleček, Ing. Šilerová, Ing. Hes, doc. Slavík, Ing. Pelikán, doc. Fučíková,
rektor, Ing. Vorel, Ing. Šíša.
Připomínky: - není v pořádku seznam oborů pro habilitaci (TF)
- platby za studium
- zkontrolovat a upravit anglické názvy
- v příloze 4 zrušit bod 12 – opravy vozidel
- nový článek – jmenování prorektorů
- úprava článku 9 – disciplinární komise
- je možno i po schválení statutu upravovat názvy fakult?
- grafický manuál ČZU bude uveden v příloze
- graficky doladit do jednotné podoby.
Závěr: AS ČZU schvaluje Statut ČZU.
Hlasování: 19:0:1
2) Různé
a) Volební a jednací řád AS AF
úvod: doc. A. Fučíková
diskuse: Ing. Hes (věcné připomínky), doc. Slavík
Dále žádáme AS TF a LF – dodat tyto dokumenty.

b) UNICO AGRIC
Prof. Balík žádá AS o zrušení právní subjektivity UNICO AGRIC, přičemž tato součást ČZU
bude i nadále existovat jako ostatní pracoviště ČZU.
Diskuse: Ing. Hes, p. kvestor
Závěr: AS ČZU schvaluje zrušení právní subjektivity UNICO AGRIC.
Hlasování: 21:0:0
c) Využití prostor univerzity
Přeplněné posluchárny – AS ČZU žádá vedení univerzity, aby hledalo nedostatečně využité
prostory vhodné pro výuku a tím se řešil problém přeplněných poslucháren. Kvestor předloží
do konce roku analýzu využití všech prostor ČZU.
Ubytování na kolejích – nedostačující kapacita, zvážit možnost střešních nástaveb na kolejích
i fakultách.
d) Informační systémy
Prof. Bejček: Úroveň webových stránek je špatná, v informačním systému je množství chyb.
Výhled do budoucna, změny v IS – termín???
Ing.D.Novák:
-webové stránky:

probíhá analýza – změna designu, struktury
vytvoření nových oficiálních stránek ČZU + propojení na fakulty
termín: do konce roku!
- kontrola informací uváděných na webu
- ÚVT – problémy se zaměstnanci
- cizojazyčná verze webových stránek je katastrofální
- zlepšení přístupu na intranet
Diskuse:
Ing. Vorel: web. stránky jsou jen na celouniverzitní úrovni, analýza už se připravuje rok, LF
čeká na koncepci, aby mohla vytvořit svoje stránky
Ing. Novák: centrální stránky – strohé, jednotné
p. rektor: paralelně se SICem budou na IS pracovat prorektoři pro pedagogickou činnost a
vědu a výzkum, dále je záměr zlepšit mzdové prostředky pro pracovníky ÚVT
Ing. Šilerová: fakulty by měly mít svoje stránky podle jednotné koncepce ČZU, bylo by
vhodné, aby byly k dispozici manuály k IS používaným na ČZU
Ing. Pelikán: neexistuje integrace systémů, nefunguje organizační struktura, nekonají se
porady správců IS z fakult
Ing. Novák: jednání o intergraci se koná 1.10., zlepšení organizační struktury, porady se opět
budou konat.
e) Nespokojenost studentů s platbou za promoce
- v kompetenci děkana
- poplatek kryje nezbytné náklady

f) Příští zasedání AS se bude konat v prosinci 2003.
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
předseda AS ČZU

