Zápis ze zasedání AS ČZU dne 16.března 2004
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, p.kancléřka
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu
Návrh rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU v Praze pro rok 2004
Výroční zpráva o činnosti za rok 2003
Volební a jednací řád AS FLE ČZU
Různé

1) Kontrola zápisu
Bod 3
c) – návrh rozpočtu firmy Eurest na rok 2004 – projednání návrhu rozpočtu se odkládá na
příští zasedání AS (pan Dvořák předal kvestorovi neúplný návrh rozpočtu)
2) Návrh rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU v Praze pro rok 2004
Materiál uvedl pan rektor. Návrh rozpočtu byl vypracován podle metodiky, schválené AS
ČZU dne 27. ledna 2004. Materiál obsahuje 3 varianty rozdělení dotace pro jednotlivé fakulty
a ITS, průměrný nárůst dotace v letošním roce je 19%. Děkani fakult a ředitel ITS se na KR
dne 8.3. vyjádřili pro variantu 2 (v poměru 3:2). Dále pan rektor navrhl, aby AS schválil 3
mil. pro FLE na dokrytí dotace do 10% (uvolnění fin. prostředků bude vázáno na předložení
zprávy o hospodaření za rok 2003) z CUF.
Dále byl předložen návrh na úpravu „vnitřního mzdového předpisu ČZU v Praze“ ve 3
variantách. KR doporučuje schválit variantu 3 (10% zvýšení).
Prof. Bejček poděkoval za uvedení materiálu a předal slovo Ing. Šilerové (EK AS).
Ing. Šilerová informovala členy senátu o výsledku jednání ekonomické komise a zároveň
požádala pana kvestora o zodpovězení některých nejasností.
EK AS nepředkládá konkrétní variantu návrhu rozdělení dotace.
Pan rektor informace doplnil. V případě nedočerpání CUF budou finanční prostředky ve 4.
čtvrtletí rozděleny na fakulty.
Diskuse se zúčastnili doc. Šařec, Ing. Hes (var. 2), pan kvestor, doc. Langrová (var. 2), Ing.
Černý, pan rektor, doc. Kadleček (var. 3), doc. Trch (kompromis 2-3), Ing. Vorel, J.Rýdl,
RNDr. Jehlička, Ing. Šařec, Ing. Srnec.
Z diskuse:
 do 3. ročníků tolerovat jakýkoliv nárůst studentů
 mzdové příplatky za vedení (ITS, KaM a kateder) – zvýšit z 5200,- Kč na 6000,- Kč.
Prof. Bejček ukončil diskusi a rektor shrnul připomínky členů senátu. (Úprava příplatku za
vedení – je akceptováno zvýšení z 5200 na 6000)
AS ČZU schvaluje zvýšení příplatku za vedení z 5200,- Kč na 6000,- Kč.
Hlasování: 17: 4: 0

- Rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU - varianta 2
Doc. Trch navrhl tajné hlasování.
AS ČZU zamítl tajné hlasování o rozpočtu.
Hlasování: 4: 13: 3
- úprava „vnitřního mzdového předpisu ČZU v Praze“ varianta 3
AS ČZU schvaluje variantu 3 návrhu úpravy vnitřního mzdového předpisu.
Hlasování: 15: 1: 6
AS ČZU schvaluje rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU podle varianty 2.
Hlasování: 21: 0: 1
3) Výroční zpráva o činnosti za rok 2003
Tento bod uvedl pan rektor, který zároveň přivítal členy senátu na zasedání. Výroční zpráva o
činnosti byla umístěna na webové adrese, kde se s ní mohli členové senátu seznámit. Na
zasedání 6.4. bude AS předložena k projednání Aktualizace dlouhodobého záměru a Zpráva o
hospodaření.
Prof. Bejček poděkoval a vyzval členy senátu k připomínkám.( Ing. Černý, Ing. Vlková –
v senátu za studenty)
Případné další připomínky zaslat do pátku 19.3.2004 na e-mail prof. Wittlingerové.
AS ČZU jednomyslně schvaluje předloženou Výroční zprávu o činnosti.
Hlasování: 22: 0: 0
4) Volební a jednací řád AS FLE ČZU
Tento bod byl odložen na příští zasedání AS ČZU. AS FLE včas dodá Volební a jednací řád
AS FLE Legislativní komisi AS ČZU.
5) Různé
a) dopis ředitele ITS doc. Havrlanda s návrhem změn názvů kateder ITS a doplněním členů
VR ITS
1. návrh změny Katedry tropických a subtropických plodin na
Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví – KTSPA
Department of Crop Sciences and Agroforestry in Tropics and Subtropics - DCSATS
2. návrh změny Katedry živočišné produkce tropů a subtropů na
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech – KCZPTS
Department of Animal Science and Food Processing in Tropics and Subtropics DASFPTS

3. návrh změny Katedry technického a ekonomického rozvoje venkova tropů a subtropů
na Katedra inženýrství, ekonomiky a rozvoje venkova tropů a subtropů – KIERVTS
Department of Engineering, Economics and Rural Development in Tropics and
Subtropics - DEERDTS
Kolegium rektora změny názvů kateder schválilo.
AS ČZU schvaluje změny názvů kateder ITS.
Hlasování: 19: 0: 3
- nové složení VR ITS
AS ČZU schvaluje nové složení VR ITS
Hlasování: 20: 0: 2
b) AS AF zaslal prof. Bejčkovi stanovisko k situaci ohledně prof. Bartáka (AS AF čeká na
výsledek vyšetřování). AS ČZU počká se stanoviskem až do skončení vyšetřování.
c) p. rektor poděkoval senátu za schválení rozpočtu univerzity a informoval o letošních
akcích na ČZU (výstavba CEMS, kruhová hala a další)
d) poplatky spojené se studiem
AS ČZU byl předložen návrh rozhodnutí rektora týkající se poplatků spojených se studiem.
Diskuse se zúčastnili Ing. Vorel, doc. Šařec, p.rektor.
AS ČZU schvaluje Rozhodnutí rektora Stanovení výše poplatků spojených se studiem.
Hlasování: 19: 1: 2
e) doc. Slavík, místopředseda AS ČZU navrhl požádat prorektora Kováře o předložení
Zprávy o stavu zahraničních styků, bude předloženo na příštím zasedání AS
f) dne 23.3. 2004 od 9,00 se koná v aule ČZU setkání s Akademickou obcí
Program:
1. Přehled činnosti AS ČZU (předseda AS prof. Bejček)
2. Přehled činnosti za ČZU (rektor prof. Hron)
Doporučení na přerušení výuky na dopoledne 23.3. – od 8,45 – 12,00 hod.
Plakátování bude zajištěno vedením univerzity.
g) příští zasedání AS ČZU se koná 6.4.2004 od 14,00 hod. v zasedací místnosti rektorátu
v 5. patře
Prof. Bejček pověřuje Ing. Hese vedením tohoto zasedání.
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
předseda AS ČZU v Praze
Zapsala: Pekárková

