Zápis ze zasedání AS ČZU dne 7.2.2006
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, rektor, kvestor, kancléřka, Mgr. Letáček AK
Berger)
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Metodika rozdělení státní dotace na rok 2006
Vědecká rada ČZU
Informace o činnosti Správní rady ČZU
Různé (Kolejní rada, zástupce AS ČZU do redakční rady Zpravodaje)

Prof. Bejček přivítal přítomné na jednání a předal slovo panu rektorovi.
Prof. Hron přivítal senátory, popřál hodně úspěchu v práci a informoval o aktivitách za
poslední období (cca od podzimu 2005):
-

-

Dlouhodobý záměr ČZU byl MŠMT hodnocen jako jeden z nejlepších
DZ fakult a institutů budou zpracovány do konce února
Zahraniční evaluace ČZU (dílčí zpráva zahr. evaluace, 10.4. návštěva prof. Harpera
s konečnou zprávou zahraniční evaluace).
Jmenování prorektorů bude dnes projednáno na AS ČZU
Novela vysokoškolského zákona vyžaduje přepracování dosavadních norem ČZU.
Kolektivní smlouva byla zaslána děkanům a řediteli ITS k připomínkám.
Informace z oblasti VaV, ze Dne otevřených dveří na fakultách a ITS (zájem o
studium na úrovni loňského roku)
Nejsou plánovány změny ve vedení ČZU, pouze změny v oblastech činností
jednotlivých prorektorů, oblast informatiky přejde pod kvestora, ŠP – 9.3. rozbory, za
loňský rok zisk.
11.4. se koná velikonoční koncert (J.Suchý, J. Molavcová)
Návrh složení VR ČZU – bylo projednáno se všemi navrhovanými členy a s děkany
fakult.
Metodika rozdělení státní dotace na rok 2006: projednána na KR 12/2005, 1,2/2006,
odsouhlasena děkany, drobné úpravy zapracovány, snaha o stabilní metodiku,
v letošním roce vyšší náklady – oslava 100 výročí založení univerzity, pořádání
konferencí, zabezpečení realizace DZ, zabezpečení bezpečnostní situace na univerzitě
– časté krádeže, zvýšení platů v letošním roce o 5%, možná kapitalizace prostředků.
Kancléřka prof. Wittlingerová pokračuje v dalším funkčním období.

Prof. Bejček poděkoval za úvodní informace a přešel k programu jednání.
1. Metodika rozdělení státní dotace na rok 2006
Prof. Bejček požádal o slovo Ing. Šilerovou z EK AS ČZU o informace k metodice z jednání
EK s kvestorem.
Ing. Šilerová informovala senátory o změnách v Metodice rozdělení státní dotace, které byly
po projednání v EK zapracovány do „Metodiky“ a se zapracovanými změnami doporučuje
„metodiku“ schválit.
Prof. Hron poděkoval Ing. Šilerové a ekonomické komisi AS.
Prof. Bejček poděkoval a otevřel diskusi:
Diskuse se zúčastnili: doc. Fučíková, Ing. Holíková, kvestor, Ing. Šilerová.

Hlasování: 20: 0: 0
AS ČZU schvaluje Metodiku rozdělení státní dotace na rok 2006.
2. Vědecká rada ČZU
Prof. Bejček požádal senátory o připomínky ke složení VR ČZU, které bylo představeno
panem rektorem v úvodu jednání.
Diskuse se zúčastnili: Ing. Prášilová, rektor.
Z diskuse vyplynulo: zástupci Mze ve VR zastoupeni nejsou, neboť se v minulosti
nezúčastňovali jednání.
Hlasování: 20: 0: 0
AS ČZU schvaluje předložené složení Vědecké rady ČZU.
3. Informace o činnosti SR
Prof. Bejček požádal pana rektora o informace o činnosti Správní rady ČZU.
Pan rektor v návaznosti na informace poskytované AS ČZU v Praze na předchozích jednáních
k činnosti SR ČZU provedl souhrnnou informaci. V této zprávě zhodnotil jednání SR ČZU
v Praze za období 2003-2005. Pozornost zaměřil především na záležitosti související
s právními úkony, které vyžadují souhlas SR ČZU v Praze.
4. Různé
- Kolejní rada
Prof. Bejček informoval o problémech týkajících se kolejní rady (KR je samostatný orgán,
v současné době má málo členů, neboť nebyl zájem z řad studentů – min. počet členů KR je 6,
v současné době má pouze 5 členů). Na jednání AS byl pozván zástupce KR pan Trnka. AS
ČZU může iniciovat změny v Kolejním řádu a odsouhlasit změny po konzultaci s právníkem.
Diskuse se zúčastnili: Ing. Rýdl, Mgr. Letáček, pan rektor, Ing. Šilerová, p. Trnka, Ing. Srnec,
ing. Bezouška, kvestor, kancléřka, M. Kroupa, Z. Marková, Ing. Stonawská, Ing. Matras, Ing.
Holíková, Ing. Dvořák, doc. Kadleček, prof. Pulkrábek, prof. Bejček.
Z diskuse vyplynulo:
- zlepšení informovanosti studentů o práci kolejní rady, lepší propagace – využití
plazmových obrazovek, které budou umístěny na kolejích
- proběhne výběrové řízení na ředitele KaM
- zřízení internetové kavárny na koleji F
- návrh na změnu čl. 11 – místo nejméně 6 bude nadpoloviční většina a povinnost
vypisovat doplňovací volby,
- nadpoloviční počet zvolených členů je usnášeníschopný.
Hlasování: 19: 0: 1
AS ČZU schvaluje tuto změnu čl. 11 Kolejního řádu: Kolejní rada je usnášení schopná
nadpoloviční většinou zvolených členů.
- Zástupce AS ČZU do redakční rady Zpravodaje
Prof. Bejček požádal senátory o zástupce do redakční rady Zpravodaje.
Prof. Wittlingerová informovala o činnosti redakční rady.
AS ČZU bude v redakční radě zastupovat Mgr. Eva Kalová.

- Krádeže v areálu ČZU
Doc. Kadleček upozornil na další krádeže v areálu a požádal vedení ČZU o zvážení možnosti
instalace kamerového systému.
Pan rektor informoval senátory o jednání s Policií ČR týkající se zvýšeného počtu krádeží
zejména v době zvýšeného ruchu na ČZU. O kamerových systémech se jedná, je uvažováno o
instalování v areálu.
- Zveřejnění fotografií senátorů na webu
Diskuse: prof. Bejček, Ing. Šilerová, Mgr. Letáček.
Z diskuse vyplynulo:
Fotografie budou na webových stránkách umístěny pouze se souhlasem senátorů.
- Konference k vysokoškolskému vzdělávání 13.- 16. září 2006
Prof. Slavík (IVP) informoval členy senátu o konání konference k vysokoškolskému
vzdělávání konané ve dnech 13.-16. září (informace na plazmových obrazovkách, letáky na
fakultách).
- Parkování v areálu, přístup k FAPPZ
Diskuse se zúčastnili: Ing. Dvořák, p. rektor, doc. Kadleček, Ing. Prášilová, kvestor, M.
Kroupa.
Z diskuse vyplynulo:
- rozšíření parkovacích ploch v areálu ČZU
- dopravní dostupnost je zabezpečena na každou fakultu
- na TF mají program na dopravní řešení v areálu
- řešení nepořádku okolo kontejnerů (domluva s Pražskými službami o častějším
odvozu)
- Kouření v areálu ČZU, psi v areálu
Kvestor vymezí pro kuřáky prostor, pohyb psů v areálu ČZU bude řešen vyhláškou.
- Účast na přednáškách
Účast na přednáškách je povinná, záleží na garantovi předmětu a děkanovi.

prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

Zapsala: Pekárková

