Zápis ze zasedání AS ČZU dne 6.dubna 2004
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, p.kancléřka
Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu
Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2005
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003
Různé

Předseda prof. Bejček pověřil vedením dnešního zasedání AS ČZU Ing. Hese.
Ing. Hes zahájil zasedání, přivítal hosty a seznámil je s programem.
1) Kontrola zápisu
- návrh rozpočtu firmy Eurest
Kvestor předal Ekonomické komisi AS ČZU nový rozpočet pro letošní rok. Ing. Černý z EK
doporučuje AS ČZU rozpočet ke schválení. Zároveň EK doporučuje vedení ČZU oslovit jiné
cateringové spol. k výběrovému řízení na provozování menzy na ČZU.
Ing. Hes poděkoval a vyzval k diskusi.
Diskuse se zúčastnili doc. Kadleček, kvestor, Ing. Hes, Ing. Pelikán.
AS ČZU doporučuje závěry EK ohledně hledání nového provozovatele menzy na ČZU
(výběrové řízení). Vedení školy (kvestor), zpracuje do konce června ve spolupráci s EK AS
ČZU nabídky na poskytování služeb závodního stravování.
AS ČZU schvaluje rozpočet firmy Eurest tak, jak byl předložen Ekonomické komisi AS
ČZU.
Hlasování: 16: 1: 1
- Volební a jednací řád FLE – bude předložen na příštím zasedání AS
2) Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2005
Pan rektor uvedl tento materiál a předal slovo prof. Wittlingerové. Prof. Wittlingerová
předložila aktualizaci Dlouhodobého záměru ČZU v Praze pro rok 2005. Po formální stránce
je materiál koncipován ve stejné struktuře jako Dlouhodobý záměr ČZU z roku 1999. Je
akceptována doporučená osnova MŠMT.
Aktualizace Dlouhodobého záměru byla dne 5.4. 2004 schválena na kolegiu rektora.
Pan rektor ještě doplnil informace (příští rok bude zpracován Dlouhodobý záměr na 5 let).
Ing.Hes poděkoval za materiál a vyzval členy senátu k diskusi.
Diskuse se zúčastnili Ing. Šařec. Ing. Hes, doc. Kadleček, kvestor a rektor (problém
hendikepovaných studentů, přestavba staré menzy, oblast vědy a výzkumu).
AS ČZU schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru pro rok 2005.
Hlasování: 18: 0: 0

3) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2003
Ing. Šilerová seznámila s předloženou Výroční zprávou o hospodaření a s výsledky jednání
EK a informovala členy senátu o některých bodech tohoto materiálu (hospodářský výsledek,
stav pozemků, pohledávky). EK neměla k předložené „Zprávě“ připomínky a předložený
materiál schválila.
Kvestor doplnil informace. Výroční zpráva o hospodaření byla zpracována podle osnovy
MŠMT. Na straně 7 jsou uvedeny základní ekonomické údaje o hospodaření (srovnání roku
2002 a 2003), v kapitole 4 je uveden vývoj fondů veřejné vysoké školy (sumář za ČZU, za
školu, za KaM, za ŠLP a ŠZP). Dále materiál obsahuje analýzu příjmů a výdajů a přehled o
peněžních příjmech a výdajích.
Pan rektor informoval členy senátu o schválení Výroční zprávy o hospodaření kolegiem
rektora dne 5.4.2004
Ing. Hes poděkoval za materiál a vyzval členy senátu k diskusi.
Diskuse a připomínky: Rýdl, Ing. Hes, kvestor, rektor, doc. Kadleček, Ing. Šařec,
AS ČZU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2003.
Hlasování: 18: 0: 0
4) Různé
a) Návrh na rozdělení investičních prostředků z FRIM v roce 2004
Ing. Šilerová seznámila členy senátu s výsledky jednání EK ohledně návrhu na rozdělení inv.
prostředků z FRIM v roce 2004 (rekonstrukce soc. zařízení učeben PEF (suterén kolej B),
chodníky – před PEF - přesunout mezi celouniverzitní akce, dále bez výhrad).
Kvestor informoval členy senátu o tvoření FRIMu (příjmy, výdaje, ŠP).
Diskuse, připomínky: p. rektor, doc. Kadleček, Ing. Hes, Ing. Šařec. kvestor, Dr. Farkač
- rekonstrukce oken bude probíhat i v letošním roce
- rekonstrukce tělocvičny bude hrazena z mimořádných prostředků MŠMT
AS schvaluje tento materiál s doporučeními Ekonomické komise.
Hlasování: 18: 0: 0
b) Dodatek k Rozhodnutí rektora - poplatky za studium v cizím jazyce
Ing. Hes uvedl tento bod a předal slovo panu rektorovi. Rektor seznámil s členy senátu s tímto
Dodatkem k Rozhodnutí rektora. Na základě nabytí účinnosti zákona č. 121/2004 Sb., se
zavádí zpoplatnění studia ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce.
(poplatky za studium v cizím jazyce vybírat od příštího ak. roku, u českých studentů zvážit
možnost vracení poplatků formou prospěchového stipendia) .
AS ČZU schvaluje Dodatek Rozhodnutí rektora – poplatky za studium v cizím jazyce.
Hlasování: 18: 0: 0
c) nástavby na kolejích
Kvestor předložil materiál, který obsahuje podnikatelský záměr na financování Střešních
nástaveb na objektech kolejí ČZU v Praze. Vedení ČZU doporučuje financování formou
leasingu.

Kvestor připraví výběrové řízení na formu leasingu. Ing. Šilerová z EK AS doporučuje také
formu leasingu a oslovení většího počtu firem.
AS ČZU vzal na vědomí podnikatelský záměr nástaveb a přiklání se k doporučení EK
aby v rámci výběrového řízení bylo osloveno více firem.
d) Institut oceňování
Ing. Hes požádal Ing. Šilerovou z EK o uvedení tohoto bodu. Dále pan rektor seznámil členy
senátu se vznikem pracoviště Institut oceňování.
Diskuse: Ing. Černý, pan rektor, Ing. Hes, Martiš.
Na návrh rektora ČZU rozhodl AS ČZU o zřízení pracoviště Institut oceňování s účinností od
15.4.2004 jako samostatného pracoviště při Provozně ekonomické fakultě.
AS ČZU jednomyslně schválil zřízení pracoviště Institut oceňování s účinností od
15.4.2004 jako samostatného pracoviště při Provozně ekonomické fakultě.
Hlasování: 18: 0: 0
e) Počet lůžek na kolejích pro hosty a zaměstnance ČZU
Ing. Šilerová z EK navrhuje snížit počet lůžek pro hosty na kolejích ze současných 66 na 40 a
doporučuje u zaměstnaneckých smluv každoroční zvyšování kolejného.
AS ČZU pověřuje vedení ČZU zpracováním analýzy počtu lůžek pro zaměstnance a
hosty s akceptováním návrhu EK na snížení počtu lůžek pro hosty z 66 na 40.
f) Změna zástupce ve Studentské komoře Rady VŠ
Ing. Šilerová navrhuje změnu zástupce ve Studentské komoře Rady VŠ. Kateřina Kožantová
je dlouhodobě v zahraničí, proto jmenovat jako zástupce ve Studentské komoře Rady VŠ
Jaroslava Rýdla (dosud náhradník) a Kateřinu Kožantovou jmenovat jako náhradnici.
AS doporučuje změnu zástupce ve Studentské komoře Rady VŠ
AS ČZU schvaluje změnu zástupce ve Studentské komoře Rady VŠ.
Hlasování: 17: 0: 1
g) Příští zasedání AS ČZU se bude konat koncem května v Kostelci n.Č.l.

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

