Zápis ze zasedání AS ČZU dne 10.června 2004

Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Organizační změna rektorátu
3. Prezentace firmy Eurest
4. Volební a jednací řád AS FLE
5. Různé
Prof. Bejček přivítal členy senátu, pana rektora, pana kvestora a zastupujícího ředitele ŠP
Ing. Karáska na zasedání AS ČZU, které se konalo na zámku v Kostelci nad Č.L.
1) Kontrola zápisu
1) Eurest – viz bod 3 dnešního jednání
Různé
c) nástavby na kolejích – příprava výběrového řízení
Kvestor informoval členy senátu o přípravě výběrového řízení (termín: do konce června bude
připraveno)
e) snížení počtu lůžek pro hosty
Rektor informoval členy senátu o řešení počtu lůžek na kolejích. Počet lůžek pro hosty je
podle zákona, jsou vedená jako karanténní lůžka, není možná redukce. Kvestor informace
doplnil. Společenské místnosti se zmenší, tím se získá cca 20 lůžek, v přízemí budou
vybudovány 2 pokoje pro handicapované studenty.

2) Organizační změna rektorátu
Prof. Bejček požádal rektora o uvedení tohoto bodu.
AS ČZU schvaluje navrhovanou organizační změnu rektorátu takto:
1.
Funkce Prorektora pro zahraniční styky a podřízené Zahraniční oddělení se bude nově
nazývat Prorektor pro mezinárodní vztahy a jemu podřízené Oddělení mezinárodních
vztahů.
2.
Dále dochází k organizační změně u odborů podřízených kvestorovi:
a) Pod Ekonomický odbor a přímou působnost ředitele EO nově namísto Ústředního
skladu spadá Mzdové oddělení s novým názvem „Mzdová účtárna“
b) Ústřední sklad EO se nově zařazuje pod přímou působnost kvestora s názvem Odbor
materiálního zásobování
c) Osobní oddělení se nově nazývá Odbor personální
d) Autoprovoz a Provozní zahradnictví se zařazuje pod nově zřízený Odbor služeb, který
je přímo podřízen kvestorovi
e) Nově se pod přímou působnost kvestora zařazuje UNICO AGRIC

f) Nově vzniká Odbor rozvojových programů, který je přímo podřízen kvestorovi
g) Nově se pod přímou působnost kvestora zařazuje pracoviště Chloumek, které se
vyjímá z působnosti Prorektora pro školní podniky a styk s odbornou veřejností
h) Oddělení informačních a komunikačních technologií se vyčleňuje z odboru SIC, stává
se samostatným Odborem inf. a komunikačních technologií a zařazuje se do přímé
působnosti kvestora
i) V odboru SIC se stávající složky nově nazývají Oddělení knihovnických služeb
a Oddělení informačních a propagačních služeb.,
j) Provozně technický odbor - bude vyčleněno oddělení energetiky (přechod práv a
povinností na jiný subjekt – bude vypsáno VŘ). Zůstává odd. Správa budov a nově
vzniká odd. Rozvoj a výstavba ČZU pod přímou působností ředitele PTO. Technické
odd. PTO se slučuje s odd. Správy budov PTO do oddělení s názvem Správa budov.
Zrušuje se místo vedoucího technického odd. PTO.
Nové organizační schéma je nedílnou součástí rozhodnutí AS ČZU.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dne 1.10. 2004
AS ČZU schvaluje navrhovanou organizační změnu rektorátu.
Hlasování

15: 0: 0

3) Prezentace firmy Eurest
Rektor informoval členy senátu o jednání ohledně firmy Eurest, které proběhlo na kolegiu
rektora, dále o jednání s ředitelem firmy Eurest (nástavba, manažerský poplatek) a uvedl, že
nebyly shledány důvody k realizaci výběrového řízení na nového provozovatele stravování
na ČZU a přivítal „ředitele firmy Eurest“.
Pan ředitel Ing. Jan Jiran v úvodu představil členům senátu firmu Eurest, informoval je o
problémech, se kterými se firma potýká, o službách, které poskytuje a o představě spolupráce
v budoucnosti (rozšíření služeb – asijská kuchyně, pizza) a o investicích firmy na ČZU.
Informace ještě doplnil kvestor. Probíhá jednání na MF ČR o odpuštění DPH.
Prof. Bejček poděkoval a vyzval členy senátu k diskusi.
Ing. Šilerová (EK AS)
- kvalita jídla, rozdělení ceny podle druhu jídel, skutečná cena jídla
- rozpočet firmy, výše manažerského poplatku
- investice firmy do přestavby menzy
- nájem
Ředitel Jiran zodpověděl dotazy ohledně ceny za jídlo (jednání s ředitelem KaM a
kvestorem), výše manažerského poplatku, investic do nového provozu (6 mil. Kč).
Kvestor ještě upřesnil informaci ohledně neplacení nájmu a výše manažerského poplatku
(snížení z 9 na 8%). V akademické obci bude proveden průzkum ohledně ceny jídla
(průměrná nebo několik limitů).
Diskuse se dále zúčastnili Ing. Hes, J. Rýdl, Ing. Srnec, doc. Langrová, doc. Kadleček
Prof. Bejček uzavřel diskusi s tím, že proběhne jednání ekonomické komise s kvestorem a
zástupcem firmy Eurest.

4) Volební a jednací řád FLE
- Zpráva o činnosti AS ČZU

Ing. Hes z Legislativní komise AS ČZU seznámil členy senátu se stanoviskem ke Zprávě o
činnosti AS ČZU.
- Volební a jednací řád FLE
Ing. Hes z Legislativní komise AS ČZU doporučil senátu Volební a jednací řád FLE ke
schválení s doplněním jedné připomínky (funkční období akademického senátu je nejvýše 3
roky – čl.1).
AS ČZU schvaluje Volební a jednací řád FLE s výše uvedenou připomínkou.
Hlasování: 14: 0: 1
5) Různé
a) Studijní a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v doktorských programech
Rektor uvedl tento materiál s tím, že připomínky byly zapracovány, vytvoření jednotného
rámce.
Prof. Bejček poděkoval a vyzval členy senátu k připomínkám.
Ing. Hes – str. 2 – oborová rada nebo komise
- str. 7 – Článek 12 – Ukončení studia
bod 67 písm. d) disciplinární řád fakulty opravit na disciplinární řád univerzity
Diskuse: rektor, RNDr. Martiš.
AS ČZU schvaluje Studijní a zkušební řád ČZU v Praze s výše uvedenými
připomínkami.
Hlasování: 15: 0: 0
b) Institut vzdělávání a poradenství
Rektor předložil členům senátu návrh na zřízení Institutu vzdělávání a poradenství a požádal
doc. Slavíka z KP o uvedení tohoto materiálu (organizační struktura atd.)
Diskuse: Ing. Šilerová, kvestor, Ing. Srnec, Ing. Hes, RNDr. Martiš.
AS ČZU schvaluje vznik Institutu vzdělávání a poradenství (specifika budou
upřesněna).
Hlasování: 15: 0: 0

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
předseda AS ČZU v Praze
Zapsala:
Pekárková
bod 2) formulace konzultovány JUDr. Bergerem

