Zápis ze zasedání AS ČZU dne 3.10.2006
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, rektor prof. Hron, kvestor Ing. Boháček,
kancléřka prof. Wittlingerová, prof. J. Havlíček, JUDr. Berger
Program jednání:
1. Kontrola zápisu
2. Aktuální otázky akademického roku 2006/2007
3. Stipendijní řád DSP
4. Aktualizace DZ ČZU v Praze
5. Legislativní předpisy
6. Různé
Prof. Bejček přivítal přítomné na jednání a zahájil první zasedání v akademickém roce
2006/2007.
1. Kontrola zápisu
bez připomínek
2. Aktuální otázky akademického roku 2006/2007
Prof. Hron přivítal členy senátu na jednání, připomenul oslavy 100. leté historie a popřál
hodně úspěchů do nového akademického roku. Dále informoval o důležitých událostech
nadcházejícího akademického roku (Aktualizace DZ ČZU, Strategie rozvoje ČZU do roku
2020, přijímací řízení, výběrové řízení na projektanta a zhotovitele CEMS, zvyšování počtu
distančních středisek).
3. Stipendijní řád DSP
Prof. Hron informoval o nutnosti vytvoření nové organizační normy (projednáno s proděkany,
na úrovni vedení fakult a kolegia rektora). Je zachováno samostatné rozhodování na úrovni
fakult při dodržení platných norem.
Diskuse: Ing. Remeš, Ing. Prášilová, prof. Vašák, prof. Hron, prof. Havlíček, kvestor, prof.
Bejček.
Z diskuse vyplynulo:
- formální připomínky (čl.6, odst. 5 d – změna na odst.6, čl. 1 – neúplný, čl. 8 odst. 2 –
oprava odkazu čl. 34 na čl. 36
- navýšení stipendií se v letošním roce nepředpokládá
- ubytovací stipendia pro doktorandy přes prázdniny – řešení rámci kateder
Hlasování: 19: 0: 0
AS ČZU schvaluje Stipendijní řád DSP s výše uvedenými připomínkami.
4. Aktualizace DZ ČZU v Praze
Prof. Hron předložil každoroční materiál „Aktualizace DZ ČZU“ pro akademický rok
2006/2007 zpracovanou prof. Havlíčkem podle nové osnovy MŠMT. Na základě Aktualizace
DZ ČZU, která je zpracována na úrovni vedení, zpracují fakulty Aktualizace DZ fakult.
Prof. Havlíček doplnil (Aktualizace je obecnější, změny na str. 11 a 14 snížení 25% na 15%).
Diskuse: Ing. Šilerová, prof. Havlíček, prof. Hron, Ing. Prášilová.
Z diskuse vyplynulo:
- doplnění průběžných termínů kontrol.

Hlasování: 19: 0: 0
AS ČZU schvaluje Aktualizaci DZ ČZU s projednanými změnami.
- Kariérní řád
Prof. Hron informoval o kariérních řádech na ČZU.
- Rozvojové programy
Prof. Hron informoval o kontrole vybraných RP za rok 2005 MŠMT dne 5.10.2006. Pro rok
2007 podává ČZU návrhy RP ve 26 oblastech.
- habilitační a jmenovací řízení
Stanovení prahových limitů na ČZU jako základní východisko pro fakulty.
5. Legislativní předpisy
Prof. Wittlingerová informovala o změnách v legislativních předpisech na ČZU a o auditu
těchto předpisů, který proběhl v červenci a srpnu 2006. Upozornila na změnu čl. 20 ve Statutu
ČZU (Poplatky za studium), upřesnění ve čl. 1 a čl. 3, změna anglického názvu ČZU.
Diskuse: Ing. Prášilová, prof. Vašák, prof. Hron, prof. Slavík.
Z diskuse vyplynulo:
- změnu anglického názvu zapracovat do všech materiálů
- změna vyjadřuje směřování univerzity k přírodním vědám.
Hlasování: 19: 0: 0
AS ČZU schvaluje změny legislativních předpisů s výše uvedenými změnami.
6. Různé
- Vědecká rada ITS
Ing. Srnec krátce představil nové složení VR ITS (změny z věkových důvodů).
Hlasování:19: 0: 0
AS ČZU schvaluje navržené složení Vědecké rady ITS.
- kolektivní smlouva
Prof. Hron informoval členy senátu o nové kolektivní smlouvě a o problému s odbory týkající
se bezhotovostní výplaty mezd a požádal členy senátu o podporu s přijatými opatřeními (např.
zkrácení provozní doby pokladny).
- penzijní připojištění
Bude projednáno na úrovni fakult a na poradě s tajemníky.
- konference ECHAE
Prof. Slavík poděkoval za spolupráci při organizaci konference ECHAE v září na ČZU.
- příští jednání AS ČZU se koná na zámku v Kostelci n. Č.l.
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