Zápis ze zasedání AS ČZU dne 16.11.2004
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, prof. Kozák – děkan AF,
M. Trnka – člen Kolejní rady

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu
Zpráva pana rektora o činnosti
Schválení kolejního řádu ( v příloze)
Různé

Předseda AS přivítal členy senátu.
1) Kontrola zápisu
Ing. Hes předložil připomínky k zápisu z jednání AS 10.6.2004
- byly zapsány body, které nebyly projednány při schvalování organizačního řádu (vznik a
zařazení OIKT).
Pan rektor se vyjádřil se k otázce organizačních změn týkajících se IS (IS by měl být na
univerzitě jednotný, fakulty by zabezpečovaly organizačně provoz na fakultách, otázka
personálního zabezpečení – pracovníci z PEF soustředěni na rektorátě).
Diskuse se zúčastnili prof. Bejček, Ing. Hes, p.kvestor, p.rektor, Ing. Pelikán.
Z diskuse vyplynulo:
- organizační struktura rektorátu podléhá schválení AS,
- OIKT se zřizuje na zkušební dobu půl roku, po zkušební době projedná AS jeho
osamostatnění,
- konečné schválení organizačního řádu bude za půl roku.
Odd. OIKT se zřizuje jako pilotní útvar na zkušební dobu půl roku pod vedením
kvestora, organizačně zatím zůstává pod útvarem SIC, s metodickým vedením
prorektora pro IS.
Důvodem je plánované centrální řízení IS.
Hlasování: 20: 0: 0
AS ČZU schvaluje tuto organizační změnu: Odd. OIKT se zřizuje jako pilotní útvar na
zkušební dobu půl roku pod vedením kvestora, organizačně zatím zůstává pod útvarem
SIC, s metodickým vedením prorektora pro IS.
- výběrové řízení na nástavby na kolejích
investiční záměr je předložen na MŠMT
2) Zpráva pana rektora o činnosti
Pan rektor seznámil členy senátu se změnami na univerzitě, které proběhly a probíhají
v letošním roce v oblasti investiční (výměna oken na fakultách, opravy střech, rekonstrukce
kruhové haly, investiční záměry – nástavba menzy, kolejí, tělovýchovný areál, skleníky..).

P.kvestor doplnil informace o plánech na příští rok - využití staré menzy (vybudování
klubů,…)
Dále p. rektor seznámil členy senátu s informacemi z ekonomické oblasti (metodika rozdělení
finančních prostředků bude předložena na příštím zasedání AS – provedeny pouze drobné
úpravy k větší objektivitě), z oblasti VaV, z pedagogické oblasti (počet studentů na univerzitě,
třístupňové studium, anketa studentů), z oblasti IS, z oblasti ŠP (mírný zisk, nový ředitel ŠLP
– Ing. Malík), z oblasti zahraničních vztahů, o zamýšlené investici v příštích letech do
laboratoří, o návštěvě v Africe.
Prof. Bejček poděkoval a vyzval k diskusi.
Diskuse se zúčastnili Ing. Dlesková (ubytování na kolejích, bydlení na černo), M. Steininger,
J.Rýdl, p.rektor, Ing. Šilerová.
Z diskuse vyplynulo: stravování v menze bude řešeno zaměstnaneckými kartami, u studentů
propojením databáze se studijním odd.
3) Schválení kolejního řádu
Kolejní řád je vnitřní předpis školy, podléhá schválení AS ČZU.
Pan kvestor seznámil členy senátu s úpravami, ke kterým došlo (ubytování bez indexu
podléhá schválení kvestorem).
Pan rektor informace doplnil a požádal členy senátu o připomínky.
Diskuse se zúčastnili Ing. Hes, Ing. Pelikán, J. Rýdl, M. Trnka (člen kolejní rady), Ing. Srnec,
M. Steininger, K. Kučerová (SK RVŠ), Ing. Šilerová, p.kvestor, p.rektor, RNDr. Jehlička,
doc. Šařec, PaedDr. Farkač.
Z diskuse vyplynulo:
Pan rektor požádal Ing. Hese z legislativní komise AS, aby ve spolupráci se členy kolejní rady
zpracoval připomínky, které budou předány právníkovi.
Prof. Bejček přesunul schválení Kolejního řádu na příští zasedání AS.
4) Různé
- změna názvu agronomické fakulty
Pan rektor předložil žádost AF názvu fakulty ke schválení, zdůvodnil předložení této žádosti a
seznámil senátory se stanoviskem kolegia rektora.
Nový název: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPZ)
Prof. Kozák uvedl žádost AF na změnu názvu a zdůvodnil tuto žádost (souvisí s rozšířením
výuky, s akreditovanými obory, s oblastí VaV)
Prof. Bejček vyzval k diskusi.
Diskuse: doc. Langrová, Ing. Hes, doc. Slavík, Ing. Srnec, prof. Kozák, prof. Bejček, Mgr.
Kalová, p.rektor.
Hlasování: 18: 0: 2
AS ČZU schválil změnu názvu agronomické fakulty na Fakulta agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů.
- 2.-3. prosince se koná celostátní studentská konference „Současná úloha a postavení
studentů na vysokých školách 2004“ pořádaná Akademickým centrem studentských aktivit.

- provoz plynových kotelen v areálu ČZU
Pan rektor uvedl jednu ze změn, která se má konat na základě personálního auditu (změny
v odd. energetiky). Pan kvestor doplnil tyto informace, bude se konat výběrové řízení na
provozování kotelen.
Ing. Hes tlumočil členům senátu obsah dopisu p. Bayera – vedoucího odd. energetiky PTO.
(zvážit ponechání topenářů ve stavu, ostatní obslužná pracoviště zprivatizovat).
P.kvestor doplnil informace od pana Bayera.
Diskuse: Ing. Šilerová, p.rektor, p.kvestor, Ing. Hes, doc. Kadleček
Závěr:AS ČZU projednal dopis p. Bayera o vyčlenění Energa a přijal informace pana
kvestora ohledně dalšího postupu.
Zástupci AS ČZU do výběrového řízení na provozování kotelen: Ing. Hes, Ing. Šilerová,
J.Rýdl,
- prof. Bejček upozornil na volbu předsedy AS
Volba předsedy AS se uskuteční na lednovém zasedání AS dne 18.ledna 2005
- pan rektor pozval členy senátu na vánoční koncert 15.12.2004 a na ples 21.1.2005
- setkání akademické obce se bude konat začátkem roku 2005
- zástupkyně Rady VŠ informovala o práci v Radě VŠ
- otázka handicapovaných studentů na FLE (vstup do budovy)
- příští zasedání AS ČZU se koná 18. ledna 2005 v 9,00 hod. v zasedací místnosti v 5. patře
rektorátu

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

Zapsala: Pekárková

