Zápis ze zasedání AS ČZU dne 30.5.2006
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, rektor prof. Hron, kvestor Ing. Boháček,
prorektor prof. Havlíček, prorektor prof. Slavík, JUDr. Berger
Program jednání:
1. Kontrola zápisu
2. Rozpočet ITS
3. Plán staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2006
4. Změny v organizačních normách
5. Různé
Prof. Bejček přivítal přítomné na jednání, seznámil se stručným programem jednání a předal
slovo panu rektorovi.
1.

Kontrola zápisu

- bez připomínek
2. Rozpočet ITS
Ing. Šilerová – ekonomická komise AS projednala tento materiál a předala připomínky
řediteli ITS. Materiál je přepracován a EK AS doporučuje schválit.
U specifického výzkumu je vytvořena rezerva 100 tis. Kč, která bude v září přerozdělena dle
potřeby. Neinvestiční prostředky nejsou rozděleny dle metodiky, pro příští rok bude upřeno
bodové hodnocení a metodika bude již použita.
Hlasování: 20:0:0
AS ČZU schvaluje rozpočet ITS
3.

Plán staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2006

Prof. Bejček požádal kvestora o uvedení tohoto bodu.
Kvestor informoval přítomné:
- materiál byl schválen ve vedení, na kolegiu rektora, na komisi rozvoje
- materiál je rozdělen do 3 částí
1. Spoluúčast na akcích financovaných MŠMT (IV. etapa rekonstrukce zámku v Kostelci
nad Č. lesy, zateplení KTV, CEMS, EKO)
2. Plánované akce na ČZU – investiční a neinvestiční prostředky, které jsou rozděleny
dle zdrojů financování (fakulta + CUF)
3. Plán staveb na KaM
Ing. Šilerová informovala o tomto materiálu z pohledu EK AS – na ekonomické komisi bylo
diskutováno rozložení financování (IPC – 1,2 mil z prostředků PEF, zda není vhodné řešit
z prostředku CUF, FAPPZ – dokončení elektroinstalace v hlavní budově, neměla by
financovat FAPPZ?, FLE – výměna žaluzií a dostavba přístřešku truhl. dílny – CUF, proč ne
fakulta, Rektorát – konstatování nutnosti oplocení a uzavření areálu (za TF a PEF), stále se

rozšiřující krádeže, Menza – instalace lapolu nutná). Stav kolejí je skutečně špatný, je třeba
řešit.
Diskuse:
Rektor – informoval, že materiál byl schválen KR a připomínky děkanů jsou již zapracovány
Kvestor – po rekonstrukci kolejí by mohlo dojít snížení nákladů a následně i snížení
kolejného.
Rektor – v roce 2007 bude zahájena výstavba MCEV, v červnu proběhne otevření skleníků,
20.6. bude slavnostně otevřena stáj a výběh pro antilopu losí v Lánech.
Hlasování: 20:0:0
AS ČZU schvaluje Plán staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2006
4. Organizační normy
Rektor - v organizačních normách by se měly provádět změny dlouhodobého charakteru.
A) Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech
ČZU v Praze
Prof. Havlíček – změna navazuje na novelu zákona o vysokých školách
- změny neovlivnily zásadní záležitosti
- děkani – předali připomínky z fakult
- v článek 7 odst.8 doplněno „nejpozději do druhého dne“
- materiál půjde k registraci na MŠMT
Diskuse: Ing. Šilerová, Ing. Boháček, prof. Havlíček, doc. Farkač, Ing. Remeš, JUDr.
Berger
Hlasování: 21:0:1
AS ČZU schvaluje Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních
programech ČZU v Praze
B) Stipendijní řád ČZU v Praze
Kvestor uvedl změny, které nastaly v souvislosti se zavedením sociálního stipendia.
Do stipendijního řádu byl zapracován článek 6 – Sociální stipendia – konzultováno
s MŠMT.
Rektor seznámil členy AS s názorem konference rektorů – jedná se o sociální dávku a
tudíž by mělo být toto stipendium vypláceno stejně jako jiné sociální dávky a ne přes
MŠMT a vysoké školy. Konference rektorů nestihla předat připomínky před schválení –
bylo projednáváno a schvalováno ve stejný den.
Diskuse: rektor, kvestor
Hlasování: 21:0:1
AS ČZU schvaluje Stipendijní řád ČZU v Praze
5. Různé
REKTOR
Činnost správní rady

-

Správní rada dodržuje právní normy a pokud podklady nesplňují požadavky tak
materiály neprojednává.
Správní rada vyžaduje odborné posudky.
Veškeré projednané záležitosti jsou uvedeny v zápisu.

Členství ve vědecké radě
Prof. Okénka souhlasil se členstvím ve vědecké radě po dobu, kdy bude rektorem. V současné
době byl zvolen nový rektor –Mikoláš Látečka – a tudíž je nutné prof. Okénku nahradit. Prof.
Látečka souhlasí se členstvím ve VR ČZU
Hlasování: 22:0:0
AS ČZU schvaluje členství prof. Látečky ve VR ČZU
Dopis TF
- AS bere dopis na vědomí a vítá
- vedení pozve Policii ČR, aby provedla kontrolu dodržování pravidel silničního
provozu a následně pokutovala.
Rektor – situace se stále zhoršuje a je nutné ji řešit. Auta stojící přímo u menzy v poledních
hodinách jsou auta prodejců a tudíž od 1.7.2006 bude prodej v menze zrušen.
Přístup na karty do areálu univerzit je ve světě běžný.
Dále informoval prof. Šařec o projektu, který zpracovává technická fakulta - Ing. Matras
(dopravní vytíženost v areálu). Poděkoval za ochotu při anketě, která v areálu proběhla a
upozornil na další fázi ankety, která proběhne na podzim.
O výsledcích bude TF informovat vedení.
Diskuse: rektor, prof. Bejček, prof. Havlíček, prof. Šařec, prof. Slavík, Ing. Matras
Koleje a menza
V současné době je volných cca 200 lůžek, 50 lůžek bylo propůjčeno ČVUT. Pro akademický
rok 2006/2007 je požadavek o 300 lůžek vyšší než kapacita. Zatím nejsou požadavky od
prvních ročníků.
Koleje jsou v zanedbaném stavu a je nutné určit strategii rozvoje, úsporu nákladů a prověřit
veškeré ekonomická data.
AS doporučuje provést reorganizaci na kolejích.
Projekty ČZU
Prof. Bejček přivítal prof. Slavíka a předal mu slovo, aby senátu představil připravované
materiál v oblasti programů EU.
Prof. Slavík představil záměr ČZU, který přepokládá podání žádosti o podporu v Operačním
programu Výzkum, vývoj a inovace. Informoval o podmínkách (místo realizace, výše
podávaného projektu, způsoby financování).
Po dohodě s děkany bylo vybráno téma: „Alternativní energie v agropotravinářském
komplexu“.
MŠMT požádalo o předběžné požadavky, ČZU oznámila 650 mil. Kč.
Diskuse: rektor, Slavík, kvestor, Doc. Kadleček, Ing. Srnec

Evaluace
Rektor poděkoval za spolupráci na evaluaci ČZU. ČZU byla doporučena změna názvu
univerzity. Je možné nejdříve upravit anglickou verzi a následně českou. Slovo „zemědělská“
již nepřesně charakterizuje tematickou orientaci ČZU.
Podpora – Doc. Kadleček, Prof. Slavík
Statut celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze (CIGA)
Prof. Bejček upozornil na změnu v předloženém materiálu – žadatelé grantu mohou být pouze
doktorandi, bez ohledu na věk.
Hlasování: 19:0:0
AS schvaluje Statut celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze
Konference
Prof. Slavík upozornil na mezinárodní konferenci 13-16.9.2006 – nutná registrace.

Závěr:
Rektor poděkoval za spolupráci.
Prof. Bejček navrhl termín dalšího zasedání v říjnu 2006, zasedání bude pravděpodobně mimo
ČZU v Praze.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Zapsala: Krupičková

