Zápis ze zasedání AS ČZU dne 18.1.2005
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, p. rektor, p. kvestor, p. kancléřka, zástupce
kolejní rady
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu
Volba předsedy
Kolejní řád ( v příloze)
Informace vedení ČZU o činnosti
Různé

Předseda AS přivítal členy senátu a zahájil jednání.
1) Kontrola zápisu
– bez připomínek
2) Volba předsedy
- volba volební komise:
návrh: Ing. Šilerová, Ing. Hes, Ing. Dlesková
Hlasování o složení volební komise: 16: 0: 3
AS ČZU schvaluje složení volební komise Ing. Šilerová, Ing. Hes, Ing. Dlesková.
Zápis o průběhu voleb předsedy AS v příloze, předsedou byl zvolen prof. RNDr. Vladimír
Bejček, CSc.
3) Kolejní řád
Materiál uvedla prof. Wittlingerová a poděkovala za spolupráci členům kolejní rady, Ing.
Hesovi a JUDr. Bergerovi. Ing. Hes doplnil informace o jednáních a změnách v kolejním
řádu.
Diskuse: Ing. Srnec, Ing. Dlesková (§ 8 doktorské studium ne doktorandské).
Hlasování: 18: 0: 1
AS ČZU schvaluje znění Kolejního řádu.
4) Informace vedení ČZU o činnosti
Prof. Hron informoval o změnách v legislativní oblasti ( např. změna názvu agronomické
fakulty), v personální oblasti (jmenování nových členů SR – Ing. Kasal, Mgr. Jehlička,
ukončení pracovního poměru H. Ševčíkové), o hospodaření ŠP, o investičních akcí v loňském
roce a o připravovaných pro letošní rok (výběrové řízení CEMS, rekonstrukce kruhové haly,

nástavby menzy), dále o úkolech v pedagogické oblasti a o hodnocení oblasti VaV, které je
umístěné na webových stránkách.
Připravuje se Výroční zpráva o činnosti, místo každoroční aktualizace Dlouhodobého záměru
budou zpracovány priority rozvoje ČZU.
Dále informoval o konání Dne otevřených dveří na ČZU ve dnech 28. a 29. ledna 2005.
Dne 21.3. se bude konat jarní koncert v aule ČZU, v květnu koncert na otevření kruhové haly.
Prof. Bejček poděkoval a vyzval k diskusi
Diskuse: doc. Kadleček, Ing. Šilerová, prof. Hron, kvestor.
5) Příprava setkání s akademickou obcí
Setkání s akademickou obcí se koná dne 1.3.2005 ve 14,00 hod. v aule ČZU.
(účastníci setkání jsou omluveni z výuky od 14,00 do 15,30 hod., zrušení výuky je
v kompetenci děkanů)
6) Různé
- změna mzdového předpisu ČZU a ŠP
Bylo projednáno v ekonomické komisi AS ČZU (Ing. Šilerová informovala o jednání EK –
připomínky jsou zapracovány), ke schválení bude předloženo na příštím zasedání.
- identifikační karty
Od 1.2. budou platit - vstup do budov, použití v Eurestu.
- výplata mezd v hotovosti, bezhotovostní platba kolejného, platba ISIC karet
výplata mezd v hotovosti – finančně náročná pro ČZU, řešení v rámci kolektivní smlouvy
bezhotovostní platba kolejného – od října 2005
platba ISIC karet – zatím pouze platba složenkou, bude řešeno
- příští zasedání AS ČZU se koná ve Vinařském středisku na Chloumku

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

Zapsala: Pekárková

Příloha
Zápis z volby předsedy AS ČZU v Praze
Dne 18.1.2005 proběhla na zasedání AS ČZU v Praze volba předsedy AS ČZU v Praze na
základě zákona č.111/1998 Sb., Statutu ČZU v Praze a Volebního a jednacího řádu AS ČZU
v Praze /dále jen „Řádu“/.
Čl. 1
Volební komise
Z řad přítomných členů AS byla navržena a schválena volební komise ve složení:
Ing. Aleš Hes, CSc.
Ing. Edita Šilerová, PhD.
Olga Dlesková.
Volební komise seznámila členy AS ČZU v Praze s postupem volby předsedy.
Čl. 2
Kandidáti
Volební komise vyzvala přítomné k podávání návrhů na předsedu AS a to písemnou a tajnou
formou. Lístky s kandidáty byly dávány do volební urny. Navržení kandidáti byli vyzváni volební
komisí, aby se vyjádřili k návrhům. Výsledek je uveden v tab.č.1
Tab.č.1 Kandidáti na předsedu a jejich vyjádření souhlasu/nesouhlasu s kandidaturou
1
2
3
4
5
6

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
PaeDr. Jan Farkač, CSc.
Doc. Ing. Boleslav Kadleček, CSc.
Doc. Ing. Iva Langrová, CSc.
Doc. Ing. Milan Slavík, CSc.
Ing. Edita Šilerová, PhD.

souhlas
nesouhlas
nesouhlas
nesouhlas
nesouhlas
nesouhlas

S kandidaturou souhlasil Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Čl. 3
Volba
Volba předsedy proběhla tajných způsobem a písemnou formou. Volby se zúčastnilo 18 členů
AS ČZU v Praze z celkového počtu 24 členů. Volba proběhla dle Řádu v 1.kole. Podle Řádu
navržený kandidát nevolil z důvodu pouze jednoho kandidáta.
Čl. 4
Výsledky volby
15 platných hlasů …… Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
3 hlasy se zdržely.
Na funkční období r. 2005 byl předsedou AS ČZU v Praze zvolen
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
V Praze dne 18.1.2005
Za volební komisi:

Ing. Aleš Hes, CSc.

