Zápis ze zasedání AS ČZU dne 26.06 2007
Přítomni: dle prezenční listiny, dále: prof. Hron, Ing. Boháček, prof. Wittlingerová, prof.
Pech, prof. Podrázský, prof. Havrland, Ing. Blažková, Ing. Heřmánek, Jan Borák
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Připravované rozdělení Fakulty lesnické a environmentální
3. Rozpočet ITS
4. Volební a jednací řád TF
5. Různé
1. Kontrola zápisu
2. Připravované rozdělení Fakulty lesnické a environmentální
Prof. Hron informoval o závěrech Akreditační komise (AK), jejíž zasedání se konalo ve dnech
18. – 20.06 2007. AK souhlasí s rozdělením Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze
na Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) ČZU v Praze a Fakultu životního prostředí (FŽP)
ČZU v Praze, AK souhlasí s akreditací studijních programů a jejich oborů v současnosti
uskutečňovaných FLE pro FLD a FŽP ČZU v Praze. V případě vzniku těchto dvou fakult AK
souhlasí s akreditací oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v současnosti uskutečňovaných FLE pro FLD a FŽP.
Prof. Hron konstatoval, že úroveň vědeckého prostředí při rozdělení FLE je zaručena, obě
nové fakulty mají dostatečné kvalifikační zázemí. Ze strany vedení je připravena komise
k zabezpečení rozdělení FLE a zajištění ekonomických, materiálních a personálních změn.
Prof. Bejček požádal senátory o připomínky k materiálu Připravované rozdělení Fakulty
lesnické a environmentální.
Z nastalé diskuse ( Ing. Šilerová, prof. Šařec, Ing. Svatošová, JUDr. Berger) vyplynulo, jakým
způsobem budou probíhat volby do AS, dělení finančního rozpočtu (56,5 a 57mil.Kč.) a počet
studentů – FLD 1129, FŽP 1517.
Prof. Podrázský požádal o ustanovení kořenů FLD z FLE.
JUDr. Berger informoval, že právním subjektem je ČZU, rozděluje se součást ČZU, čímž se
jedná o zásah pouze do organizační struktury ČZU a doporučil respektovat závěry AK.
Prof. Bejček navrhl hlasování o rozdělení Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze na
Fakultu lesnickou a dřevařskou (FLD) ČZU v Praze a Fakultu životního prostředí (FŽP) ČZU
v Praze v souladu se souhlasným vyjádřením AK, resp. s jejími závěry.
AS ČZU 14 hlasy schvaluje závěry AK – 6 senátorů se zdrželo hlasování – nikdo nebyl
proti.
3. Rozpočet ITS
Prof. Havrland představil novou tajemnici ITS Ing. Blažkovou a předložil rozpočet ITS.
Ing. Šilerová konstatovala, že dokument je možno schválit.

Doc. Farkač vznesl dotaz ohledně výše rezerv rozpočtu ITS.
Ing. Boháček odpověděl, že výše rezerv je v souladu s možnostmi ITS.
Prof. Bejček požádal o předložení metodiky k tvorbě rozpočtu ITS na rok 2008.
AS ČZU 15 hlasy schvaluje předložený materiál, 5 senátorů se zdrželo hlasování.
4. Volební a jednací řád TF
AS ČZU jednomyslně schvaluje předložený materiál.
5. Různé
Ing. Kroupa představil Jana Boráka - nového předsedu Kolejní rady.
Ing. Prášilová vyjádřila obavu zaměstnanců KaM o provoz knihovny.
Ing. Boháček informoval, že ke zrušení knihovny nedojde, v současné době probíhá
sjednocování pracovního úvazku pracovnice, která měla knihovnu na starosti.
M. Zemková požádala o informaci ohledně oplocování areálu ČZU.
Prof. Hron informoval o průběhu oplocování areálu ČZU, ke kterému dochází z důvodu
zajištění větší bezpečnosti areálu ČZU a studentů.

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

Zapsala: Skrbková

