Zápis ze zasedání AS ČZU dne 24.6.2005
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, p. kancléřka
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu
Stipendijní řád ČZU
Organizační řády školních podniků
Různé

Prof. Bejček zahájil jednání a předal slovo prof. Hronovi, který přivítal členy senátu na
jednání ve zrekonstruované kruhové hale a informoval o průběhu rekonstrukce. Dále
informoval o počtu přijímaných studentů pro ak. rok 2005/2006, o zvýšení mezd od 1.4.2005
a o nákupu budovy EKO.
1. Kontrola zápisu
-

bez připomínek
projednání rozpočtu ITS – bod 4. Různé

2. Stipendijní řád ČZU v Praze
Prof. Hron uvedl předložený materiál a předal slovo kvestorovi, který informoval o změnách
ve SŘ vyplývajících z důvodu změny vyplácení příspěvků na ubytování (změny jsou
vyznačeny).
Diskuse: Ing. Hes, Ing. Šilerová, PaedDr. Farkač.
Připomínky, které vyplynuly z diskuse a budou zapracovány do SŘ ČZU:
- Stipendijní komise má 9 členů.
- Stipendium může být přiznáno jako jednorázové, nebo jako měsíční částka vyplácena
po stanovenou dobu akademického roku, nejvýše však po dobu devíti měsíců (platí
pro čl.2, odst.1, písm. a)-d).
- doplnění čl.5 - Je vypláceno po standardní dobu studia (čl.2, odst.5, Studijního a
zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech ČZU v Praze).
- doplnění čl. 6 bod 7. odst. 4) (Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 21784/2005-302).
AS ČZU schvaluje Stipendijní řád ČZU v Praze.
Hlasování: 19 : 0 : 0
3. Organizační řády školních podniků
Prof. Hron uvedl organizační řády a omluvil prof. Balíka z jednání (schůze katedry). Prof.
Balík projednal materiály předběžně s Ing. Hesem (leg. komise). Ing. Hes předá připomínky
písemně na správu školních podniků a budou zapracovány do organizačních řádů.
Hlasování: 19 : 0 : 0
AS ČZU schvaluje organizační řády školních podniků.

4. Různé
- Studijní a zkušební řád ČZU v Praze
Prof. Hron uvedl a předal slovo prof. Havlíčkovi, který informoval o nutnosti potřeby nového
SZŘ. Byl vytvořen ve spolupráci s proděkany fakult (body vyplývající ze zákona byly
vypuštěny), bude přeložen do AJ.
Diskuse: Ing. Hes, Ing. Šilerová, prof. Havlíček, Ing. Srnec, doc. Slavík, prof. Bejček, prof.
Hron, kvestor.
AS ČZU schvaluje Studijní a zkušební řád ČZU v Praze s úpravami formálního
charakteru.
Hlasování: 18 : 0 : 1
- Statut ČZU v Praze
Prof. Wittlingerová uvedla tento materiál s tím, že změny v přílohové části nepodléhají
schválení senátem (bylo předjednáno s Ing. Hesem) a schváleno AS ČZU dne 26.11.2004.
AS ČZU dle § 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/98 Sb., schválil změnu Statutu ve znění
platném a registrovaném MŠMT k 1.6.2005 pod č.j. 21587/2005-30 (v příloze zápisu).
Hlasování: 19 : 0 : 0
- Rozpočet ITS
Rozpočet pro rektorátní útvary podléhá schválení AS ČZU. Ing. Šilerová informovala o
projednávání rozpočtu ITS v ekonomické komisi AS ČZU a o doporučeních k úpravám:
- snížení částky na zahraniční styky na 300 tis. Kč. (100 se přesune na interní granty –
vyřešení problémů s antilopami)
- přijetí metodiky pro rozdělení specifického výzkumu pro rok 2005.
AS ČZU schvaluje rozpočet ITS s výše uvedenými doporučeními.
Hlasování: 18 : 0 : 1
- AS ČZU byl vyzván doc. Kolářem (náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy),
aby zaslal do 15.11.2005 na MŠMT návrh na jmenování nového rektora
- SK RVŠ (po zvolení nového AS ČZU zvoleni noví zástupci, dosavadní pokračují ještě 6
měsíců).
Prof. Hron informoval o zasedání SR ČZU (žádost o schválení koupě pozemku pod budovou
EKO, koupě budovy v Kostelci n.Č.l.).
Prof. Bejček poděkoval členům senátu za dosavadní práci v AS ČZU.
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Zapsala: Pekárková

