Zápis ze zasedání AS ČZU dne 29.3.2005
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, p. kancléřka, ředitel KaM
K.Koksch
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu
Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2004
Metodika rozpočtu 2005 a návrh rozpočtu pro rok 2005
Informace o organizačních opatřeních od 1.1.2005 na kolejích ČZU
Majetkové záležitosti
Různé

1. Kontrola zápisu
-

bez připomínek

2. Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2004
Prof. Hron přivítal členy senátu na jednání a informoval o předložených výročních zprávách.
- Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 byla uvedena na setkání s akademickou obcí dne
1.3.2005 (stavba CEMS, aktivity z obl. pedagogické, z oblasti VaV, investiční akce,
personální oblast – dokončení pers. auditu, zlepšení věkové a kvalifikační struktury na
univerzitě)
- Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004 (zisk, posílení rezervních fondů)
Diskuse k VZ o činnosti za rok 2004: PaedDr. Farkač, prof. Wittlingerová
Připomínky k VZ o činnosti zaslat písemně prof. Wittlingerové.
Hlasování 15:0:0
(15 – doc. Kadleček a doc. Slavík přítomni od 9,00 hod.)
AS ČZU schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2004.
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004
Ing. Šilerová za EK informovala o závěrech zasedání a doporučila VZ o hospodaření ke
schválení.
Diskuse k VZ o hospodaření: bez připomínek
Hlasování 15:0:0
(15 – doc. Kadleček a doc. Slavík přítomni od 9,00 hod.)
AS ČZU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2004.
Prof. Hron poděkoval členům senátu a informoval o tom, že výroční zprávy přejímají funkci
rektorské zprávy.

3. Metodika rozpočtu na rok 2005 a návrh rozpočtu pro rok 2005
- Metodika rozpočtu na rok 2005
Prof. Hron informoval o přípravě a úpravě loňské metodiky. Metodika je stabilní, drobné
úpravy loňské metodiky byly schváleny na zasedání KR děkany a ředitelem ITS (pro
rozdělení dotace na vzdělávací činnost je pro větší objektivitu použit aritmetický průměr za
poslední 2 roky, od příštího roku bude brán průměr za 3 roky), navýšení v oblasti IS –
rozklíčeno v materiálu, rezerva – nákup budovy EKO, nástavba KaM, MS v orbě.
Ing. Šilerová z EK doplnila informacemi z jednání ekonomické komise a za EK doporučila
členům senátu metodiku schválit.
- Návrh rozpočtu
Ing. Šilerová z EK informovala o jednání EK nad návrhem rozpočtu pro rok 2005 (rozdělení
CUF, navýšení rozpočtu rektorátu - vznik OIKT, rozdělení rezervy) a doporučila za EK
návrh rozpočtu schválit.
Za vedení ČZU doplnil kvestor (nárůst finančních prostředků pro fakulty, problémy
s financováním zahraničních studentů), prof. Hron (finanční prostředky pro mladé vědecké
pracovníky, v oblasti IS je snaha o centralizaci, kolaudace kruhové haly- konec května)
Diskuse: PaedDr. Farkač, prof. Hron, kvestor, doc. Kadleček
Hlasování: 17:0:0
AS ČZU schvaluje metodiku rozpočtu na rok 2005 a návrh rozpočtu pro rok 2005.
4. Informace o organizačních opatřeních od 1.10. 2005 na kolejích ČZU
Prof. Hron uvedl ředitele KaM K.Koksche a požádal o informaci o změnách na kolejích od
1.10.2005.
K. Koksch informoval o změně systému poskytování příspěvku na ubytování (od 1.10.) a o
problémech na kolejích (příspěvek na ubytování obdrží všichni studenti, kriteria pro
poskytování ubytování na kolejích, problémy s placením kolejného zahraničními studenty,
střešní nástavby, placení energie podle skutečné spotřeby)
Diskuse: Ing. Šilerová, Bc. Rýdl, K.Kosch, prof. Bejček, kvestor, Ing. Pelikán
Z diskuse vyplynulo:
- propojení IS studijních oddělení fakult a kolejí
- stejné podmínky pro české a zahraniční studenty
- vytvoření stipendijního řádu podle modelového stipendijního řádu z MŠMT
- vypsání soutěže na financování střešních nástaveb
- vytvoření pravidel pro poskytnutí ubytování na kolejích
- ubytování zaměstnanců 40 lůžek – každá fakulta má svůj limit
Stipendijní řád
Komise pro přípravu Stipendijního řádu – 2 zástupci AS ČZU- Bc.Rýdl, Ing. Dlesková
Prof. Hron doporučil do komise pedagogické proděkany.
Výběrové řízení na provozovatele klubu EF:

Diskuse: Ing. Ryšan - provoz klubu by měl být více v rukou studentů
Bc. Rýdl – do smlouvy uvést zákaz provozu diskotéky
prof. Wittlingerová
5. Majetkové záležitosti
Prof. Hron informoval členy senátu o připravované koupi domu od České televize (zvýšení
počtu lůžek – ubytování pro doktorandy, pronájem lůžek jiným VŠ).
Diskuse: Bc. Rýdl, kvestor
Hlasování: 17:0:0
AS ČZU schvaluje nákup domu od České televize.
6. Různé
Institut vzdělávání a poradenství
Prof. Bejček doplnil jednání ze zasedání AS ČZU dne 10.6.2004 – zřízení IVP podléhá
schválení AS.
Doc. Slavík připravil materiály (Statut IVP, Organizační řád, podklady pro změny ve Statutu
ČZU) vyplývající ze vzniku IVP.
Součástí zápisu budou podklady ke schválení IVP.
Hlasování: 17:0:0
AS ČZU schvaluje zřízení Institutu vzdělávání a poradenství.
Diskuse: kvestor, Ing. Šilerová, prof. Bejček
Z diskuse vyplynulo:
- IVP, ITS a KTV – návrh jednoho společného senátu
- EK navrhuje předložit rozpočet ITS AS ČZU ke schválení
Změna vnitřního mzdového předpisu
Ing. Šilerová informovala o projednání změny VMP v ekonomické komisi a navrhla zástupce
ředitele ITS přesunout do 2. stupně řízení se zachováním příplatku 2.600,- Kč.
Hlasování: 17:0:0
AS ČZU schvaluje Vnitřní mzdový předpis ČZU.
Rozpočet firmy Eurest
Ing. Šilerová informovala o jednání EK nad návrhem rozpočtu firmy Eurest. S navýšením
ceny jídel v celkové výši 5% nesouhlasí a doporučují zvýšení ve výši cca 2,7%. Dále
doporučují uzavření nové smlouvy s firmou Eurest.
Diskuse: prof. Hron, Bc. Rýdl, Ing. Šilerová
Z diskuse vyplynulo: návrh na ustanovení stravovací komise pod AS ČZU
- Návrh Rozhodnutí rektora - Stanovení poplatků spojených se studiem a výše úhrad za
poskytnuté služby pro ak. rok 2005/2006
Ing. Šilerová informovala o projednání v EK a za EK doporučila ke schválení.
Diskuse:

Ing. Pelikán (odlišení poplatku při podání el. přihlášky), Ing. Dlesková (diplomy v cizím
jazyce), prof. Hron.
Hlasování: 17:0:0
AS ČZU schvaluje Návrh Rozhodnutí rektora Stanovení poplatků spojených se studiem
a výše úhrad za poskytnuté služby pro ak. rok 2005/2006.
- Životní pojištění
EK vzala předložený materiál týkající se životních programů pro zaměstnance na vědomí.
AS ČZU bere na vědomí informaci vedení ČZU o možných životních programů pro
zaměstnance a pověřuje vedení v dalším jednání.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Zapsala: Pekárková

