Zápis ze zasedání AS ČZU dne 21.3.2006
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, rektor prof. Hron, kvestor ing. Boháček,
kancléřka prof. Wittlingerová, doc. Tichá, JUDr. Berger
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu
Výroční zpráva o činnosti za rok 2005
Návrh rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU v Praze pro rok 2006
Úprava vnitřního mzdového předpisu
Statut ČZU
Různé

Prof. Bejček přivítal přítomné na jednání a požádal prof. Hrona o úvodní slovo.
Prof. Hron informoval o předložených materiálech, které byly schváleny KR a po projednání
v AS ČZU budou předloženy Správní radě ČZU.
Prof. Bejček požádal členy senátu schválení změny programu jednání.
Hlasování: 22: 0: 1
AS ČZU schvaluje změny programu jednání.
1. Kontrola zápisu
bez připomínek
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2005
Prof. Hron informoval členy senátu o předloženém materiálu, který byl zpracován podle
osnovy MŠMT. Vedení ČZU zpracovalo výroční zprávu na základě podkladů z fakult a
projednalo na kolegiu rektora.
Prof. Wittlingerová upozornila senátory na výměnu kapitoly 13 a informovala o grafické a
jazykové úpravě VZ, která bude provedena po zapracování připomínek AS ČZU před
předložením VZ Správní radě ČZU.
Diskuse se zúčastnili prof. Pulkrábek, Ing. Boháček, doc. Svatošová, prof. Hron, prof.
Wittlingerová, doc. Fučíková.
Hlasování: 23: 0: 0
AS ČZU schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2005.
3. Návrh rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU v Praze pro rok 2006
Prof. Hron uvedl materiál, který byl zpracován na základě údajů z MŠMT s dodržením
pravidel metodiky rozdělení finančních prostředků s drobnými úpravami, a odsouhlasen na
KR děkany a ředitelem ITS.
Ing. Boháček doplnil a informoval o změně vnitřního mzdového předpisu s platností od
1.4.2006.
Ing. Šilerová seznámila senátory s informacemi které vyplynuly z jednání EK AS (tvorba
celouniverzitního fondu, příspěvky na účelovou činnost, koupě pozemku na Chloumku) a

doporučila za EK předložený návrh rozdělení státní dotace a úpravu vnitřního mzdového
předpisu schválit.
Hlasování: 23: 0: 0
AS ČZU schvaluje rozdělení státní dotace mezi pracoviště ČZU v Praze pro rok 2006.
4. Úprava vnitřního mzdového předpisu
Hlasování: 23: 0: 0
AS ČZU schvaluje úpravu vnitřního mzdového předpisu.
5. Statut ČZU
Prof. Wittlingerová informovala členy senátu o provedených změnách ve Statutu ČZU
(změna názvu KP na IVP, součástí statutu už není příloha s přehledem studijních programů).
Prof. Hron informoval o jednání rektorů VVŠ na MŠMT (projednání sociálního stipendia).
Diskuse se zúčastnili doc. Svatošová, JUDr. Berger, prof. Wittlingerová, Ing. Remeš, doc.
Farkač.
Z diskuse vyplynulo:
- úpravy článků 26 a 27 a čl. 27 a 28 (opakování formulací)
- navržené změny projedná JUDr. Berger s JUDr. Koťátkovou (MŠMT).
Hlasování: 20: 3: 0
AS ČZU schvaluje Statut ČZU po projednání na MŠMT.
6. Různé
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005
Prof. Hron uvedl materiál, který byl zpracován podle osnovy MŠMT (hospodářský výsledek
za rok 2005 na úrovni 19 mil., dobré hospodářské výsledky školních podniků, zvýšení platů).
Ing. Boháček doplnil (analýza výnosů a nákladů, doplňková činnost, dostavba PEF). VZ o
hospodaření byla projednána v ekonomické komisi AS ČZU.
Ing. Šilerová (EK AS ČZU) informovala o jednání EK a za ekonomickou komisi doporučila
VZ o hospodaření schválit.
Diskuse se zúčastnili M. Kroupa, prof. Hron, Ing. Boháček.
Hlasování:23: 0: 0
AS ČZU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2005.
Studijní a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v doktorských studijních programech
Doc. Tichá uvedla novelu Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze pro studium
v doktorských studijních programech. Bylo projednáno s proděkany, proběhlo připomínkové
řízení, byly zahrnuty změny vyplývající z novely vysokoškolského zákona (zjednodušení
dokumentace o studiu – Diploma supplement, úprava článků týkajících se doby studia, úprava
článků týkající se participace doktorandů na výuce).
Diskuse se zúčastnili: Ing. Rýdl, doc. Tichá, JUDr. Berger, prof. Hron, prof. Bejček, Ing.
Dvořák, prof. Pulkrábek, Ing. Srnec.

Z diskuse vyplynulo:
- čl. 6, odst. 7 doplnit..úřední desce fakulty
- čl. 11, odst. 3 doplnit …přítomny nejméně dvě třetiny členů
- výše doktorského stipendia 7.800,- Kč
- standardní doba studia v prezenční i kombinované formě je 3 roky (financovaná doba)
Hlasování: 23: 0: 0
AS ČZU schvaluje Studijní a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v doktorských
studijních programech.
Dlouhodobý záměr ITS
Prof. Hron informoval o DZ ČZU a DZ fakult, na jejichž základě budou zpracovány strategie
fakult a projednány na KR.
MVDr. Holešovský (zástupce ředitele ITS) informoval o předloženém materiálu, který
vychází z DZ ČZU s orientací na problematiku tropů a subtropů.
Diskuse: prof. Pulkrábek, prof. Hron.
Hlasování: 23: 0: 0
AS ČZU schvaluje Dlouhodobý záměr ITS.
Programové prohlášení SK Rady VŠ
Ing. Rýdl rozeslal senátorům materiál 17.2. a informoval o 4 hlavních bodech.
Prof. Bejček poděkoval a informoval o činnosti Studentské komory RVŠ.
Diskuse se zúčastnili Ing. Rýdl, prof. Hron, JUDr. Berger, prof. Bejček,
AS ČZU bere tento dokument na vědomí a projednání překládá na příští zasedání AS ČZU.
Informace o mezinárodní konferenci ve dnech 13.-16.9.2006 (prof. Slavík)
11.4.2006 jarní koncert (prof. Hron)
Provoz v areálu
Na základě zvýšeného počtu krádeží v areálu bude zabezpečeno otvírání závor na
zaměstnanecké karty (zatím zabezpečuje bezpečnostní služba).
Dopravní situace v areálu
Ing. Matras (TF) informoval o projektu CIGA – řešení dopravní situace v areálu. Požádal o
spolupráci při průzkumových pracích.
Kapacita studentské menzy
Prof. Hron informoval o stavebních úpravách v letních měsících v menze ČZU (zvýšení
kapacity menzy).
Ing. Boháček zodpověděl otázku stravenek (podle zákona není možné poskytovat stravenky,
když je zabezpečeno stravování).
Prof. Bejček poděkoval a ukončil jednání.
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Zapsala: Pekárková

