Zápis ze zasedání AS ČZU dne 27. ledna 2004
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, K.Koksch, p. Dvořák –
Eurest, prof. Slavík, Ing. Novák, prof. Podrázský

Program jednání:
1. Kontrola zápisu
2. Metodika hodnocení výkonů fakult – vazba na rozdělení dotace MŠMT na rok 2004
3. Různé

Prof. Bejček přivítal členy senátu a pozvané hosty na zasedání AS a seznámil je s programem
jednání.
1) Kontrola zápisu
Tyto body z minulého zasedání budou projednány v bodě 3) Různé
- webové stránky – kvestor, rektor, Ing. Novák
- Eurest – p. Dvořák, kvestor, p. Koksch
- Projekt nové fakulty – rektor
- akademická obec
2) Metodika hodnocení výkonů fakult – vazba na rozdělení dotace MŠMT na rok 2004
Prof. Bejček vyzval předsedkyni Ekonomické komise Ing. Šilerovou, aby seznámila členy
senátu s výsledky zasedání ekonomické komise.
Ing. Šilerová sdělila, že komise odsouhlasila návrh vedení univerzity, týkající se metodiky pro
rozdělení finančních prostředků z dotace MŠMT (byla odsouhlasena varianta: 70% podle
nositele studijního programu, 15% podle výkonu – pedagogická činnost, 15% podle výkonu VaV).
Zápis z jednání EK v příloze.
Prof. Bejček poděkoval ekonomické komisi a požádal pana rektora o slovo.
Pan rektor přivítal členy senátu na zasedání a seznámil je s průběhem jednání ohledně
metodiky. Cílem této nové metodiky je vytvoření integrované univerzity.
Prof. Bejček poděkoval a zahájil diskusi.
Diskuse se zúčastnili: RNDr. Jehlička, pan rektor, prof. Slavík, doc. Tichá, Ing. Hes, PaedDr.
Farkač, Ing. Vorel, prof. Bejček.
Hlasování: 23: 0: 0
Závěr: AS ČZU schvaluje Metodiku hodnocení výkonů fakult.

3) Různé
a) webové stránky
Pan rektor seznámil členy senátu se situací kolem webových stránek. Za zprovoznění nových
stránek odpovídá kvestor, prof. Slavík a Ing. Novák. Informace doplnili kvestor, prof. Slavík.
Prof. Bejček upozornil na neplnění termínů a navrhl termín pro zprovoznění nových stránek.
Do konce března by měly být v provozu nové web. stránky včetně metodiky pro fakulty.
Ing. Novák seznámil členy senátu s návrhem nových webových stránek.
Prof. Bejček poděkoval za prezentaci a vyzval členy senátu k diskusi.
Diskuse se zúčastnili: Ing. Pelikán, prof. Bejček, kvestor, Ing. Novák, doc. Slavík, Ing. Vorel,
Ing. Hes, Ing. Šilerová, J.Rýdl, p. rektor, doc. Kadleček
Je snaha o jednotný redakční systém a přehlednost.
AS bere na vědomí současný návrh webových stránek.
b) Pan rektor krátce seznámil členy senátu s vizí nové fakulty. Projekt bude předložen před
schválením senátu.
c) Eurest
Pan kvestor předložil senátu návrh rozpočtu firmy Eurest na rok 2004 a požádal o stanovisko.
Ing. Černý z ekonomické komise senátu seznámil členy senátu s výsledkem jednání komise,
která se návrhem rozpočtu zabývala a požádal p. Dvořáka, vedoucího firmy Eurest o
vyjádření k připomínkám a o podrobnější rozepsání návrhu rozpočtu.
P. Dvořák předá rozpočet po zapracování připomínek Ekonomické komisi senátu.
Diskuse se zúčastnili: doc. Kadleček, kvestor, p. Dvořák, doc. Langrová, J. Rýdl, Ing.
Šilerová, Ing. Hes, PaedDr. Farkač.
Senát pověřil vedení univerzity k jednání ohledně smlouvy s firmou Eurest.
Prof. Bejček ukončil diskusi a odložil hlasování o dotaci firmě Eurest na příští zasedání.
d) P. Koksch, ředitel KaM, informoval členy senátu o situaci na kolejích ČZU.
e) Akademická obec - setkání s akademickou obcí proběhne 23.3.2004 v 9,00 v aule ČZU
- program bude upřesněn
f) Ústřední sklad ČZU – Ing. Jiří Svatoň
Vedoucí Ústředního skladu Ing. Jiří Svatoň požádal o vyčlenění z Ekonomického odboru a
o zřízení samostatného útvaru řízeného kvestorem.
AS ČZU vzal tuto změnu na vědomí.
g) Schválení změny Vnitřního mzdového předpisu ČZU v Praze

Pan kvestor předložil senátu ke schválení materiál týkající se změny Vnitřního mzdového
předpisu ČZU v Praze. Změny vyplývají z legislativních změn v oblasti minimální mzdy a
minimálních mzdových tarifů.
Hlasování: 23: 0: 0
AS ČZU schvaluje změny Vnitřního mzdového předpisu.
h) doc. Kadleček se dotázal na možnost instalace promítacího zařízení v zasedací místnosti.
Odpověděli pan rektor a pan kvestor – zařízení bude nainstalováno během několika týdnů.
i) pan kvestor informoval členy senátu o vybavení tel. ústředny kartami všech mobilních
operátorů ( možnost volat na všechny operátory za výhodné ceny).
j) Ing. Hes seznámil členy senátu s vyjádřením JUDr. Bergera ohledně přístupnosti veřejnosti
na přednáškách na základě článku v LN (viz Různé b) – AS ČZU 16.12.2003). Vyjádření u
předsedy legislativní komise Ing. Hese.
Prof. Bejček žádá stanovisko vedení AF k této věci do příštího zasedání AS.
k) příští zasedání AS 16.3.2004 v zasedací místnosti rektorátu v 5. patře.

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

Zapsala: Pekárková

