Zápis ze zasedání AS ČZU dne 12.06 2007

Přítomni: dle prezenční listiny, dále: prof. Hron, prof. Wittlingerová, Ing. Boháček, prof.
Havlíček, prof. Podrázský, prof. Pech, JUDr. Berger

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Stipendijní řád
3. Statut
4. Rozdělení FRIMu 2007 a Plán oprav a rekonstrukcí
5. Informace o připravovaném rozdělení Fakulty lesnické a environmentální
6. Různé
1. Kontrola zápisu
Ing. Boháček předložil doplnění k bodu 7. zápisu ze zasedání AS ČZU dne 03.04.07 (viz
příloha tohoto zápisu).
AS ČZU je seznámen se změnou a bere na vědomí.
2. Stipendijní řád
Prof. Havlíček specifikoval obsah změn ve Stipendijním řádu, jedná se o přesnější vymezení
podmínek, za kterých může student stipendium obdržet, nemění se význam dokumentu.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
3. Statut ČZU
Ing. Boháček informoval o drobných formálních změnách ve Statutu ČZU, zejména v čl. 39.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
4. Rozdělení FRIMu 2007 a Plán oprav a rekonstrukcí
Ing. Boháček materiál zpracoval podle metodiky schválené v roce 2001.
Ing. Šilerová provedla důkladný rozbor materiálu a doporučila jej ke schválení AS ČZU.
Ing. Prášilová vznesla dotaz k financování Centra behaviorálního výzkumu psů, Ing. Boháček
vysvětlil, že se jedná o stavbu s účastí státu.
Při hlasování o tomto materiálu bylo 16 členů AS ČZU pro, 3 proti a nikdo se nezdržel
hlasování.

5. Informace o připravovaném rozdělení Fakulty lesnické a environmentální
Prof. Hron úvodem informoval o Návrhu na zřízení nové Fakulty životního prostředí, která by
reprezentovala 51% studentů. Prof. Pech byl delegován zástupcem signatářů Návrhu.
Rozdělení FLE je možné provést s rovnoměrným kvalifikačním zastoupením, diverzifikace
studia je vyústěním vývojových trendů ve světě. Prof. Hron poděkoval děkanu Podrázskému
za racionální přístup a vstřícnost k rozdělení fakulty.
Prof. Podrázský informoval, že formálně není rozdělení fakulty problémem, naopak bránění
rozdělení by bylo kontraproduktivní, na FLE připadá 50 pedagogů a až 1400 studentů; na
Fakultu životního prostředí – 70 pedagogů a až 1100 studentů. Studijní plány, programy a
profily zůstávají v nezměněné podobě.
Prof. Hron zdůraznil, že musí být zachována celouniverzitní obslužnost jednotlivých kateder
s minimálním navýšením administrativy.
Prof. Pech informoval o dalších možnostech tvorby moderních studijních programů a o
nutnosti úzké spolupráce obou budoucích fakult.
Prof. Bejček vybídl k diskusi, kde prof. Vašák zdůraznil nutnost spolupráce mezi všemi
fakultami. Ing. Prášilová vyjádřila názor, že dělením fakulty jsou řešeny osobní rozpory
různých oborových frakcí. Prof. Podrázský a prof. Pech zdůraznili nepodloženost tohoto
přístupu.
Ing. Remeš zhodnotil, že po informativním setkání zaměstnanců a studentů FLE s vedením je
stávající vývoj nevyhnutelným, logickým krokem.
Prof. Pulkrábek zhodnotil, že v podobě nové fakulty dojde k zviditelnění významu životního
prostředí na ČZU.
Prof. Hron shrnul, že rozdělení FLE bylo projednáno na AS ČZU, zásadní nesouhlas
nezazněl, může dojít k vyjádření odborníků a jednání na Akreditační komisi 19.06.07.
6. Různé
Prof. Hron vyjádřil poděkování FLE a studentům FLE za dar chirurgickému oddělení
Motolské nemocnice.
Prof. Hron informoval o jednání s ministrem Římanem o začlenění VÚ dřevařského do
navrhované Fakulty lesnické a dřevařské.
Prof. Bejček informoval o zasedání Akademické obce, kde prof. Hron přednesl zprávu o
činnosti univerzity.
Rozpočet ITS bude projednán na příštím zasedání AS ČZU, kam bude přizván i zástupce ITS.
Termín příštího zasedání AS ČZU byl stanoven na 26.06 2007, ve 14.00 hod.
Zapsala: Skrbková
Příloha: 1

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

Korekce bodu 7. zápisu ze zasedání AS ČZU dne 3.4.2007

Předkládá: kvestor Ing. Jiří Boháček

7. Reorganizace rektorátu a KaM
Prof. Hron informoval o strukturálních změnách, ke kterým dojde při propojení
s informačním systémem KaM.
Ing. Boháček doplnil, že KaM dosud fungovaly jako samostatný subjekt.
Navrhuje reorganizaci na kolejích A, EF a G, sloučení administrativní agendy KaM
a školy a další organizační změny na pracovišti KaM, které povedou k zefektivnění
práce a úsporám finančních prostředků. Pracoviště KaM se stávají “odborem KaM“
v ekonomickém schématu začleněným pod kvestora ČZU. Tyto změny povedou ke
sjednocení IČ školy a KaM na jednotné IČ 60460709. Pracoviště budou nadále
používat jednotný informační systém pro oblast personalistiky, mezd a účetnictví.
Na rektorátě se zřizuje pracoviště „Odbor řízení lidských zdrojů“.
Navrhované organizační změny viz příloha k zápisu č. l.
AS ČZU bere na vědomí.

Příloha č. 1 k zápisu ze zasedání AS ČZU dne 3.4.2007
Organizační změny rektorát a Koleje a menza
2007
I.

Rektorát

1. Zrušení pozice „referent na úseku ekonomickém“ s náplní „navaděčky“ na
ekonomickém odboru rektorátu
2. Zřízení dvou pozic „fakultní účetní“ na ekonomickém odboru rektorátu (bez
nároku na zvýšení stavu zaměstnanců – 1 prac. místo převedeno z KaM („ref.
na ús. ekon.), 1 prac. místo uvolněné za místo „navaděčka“ ekonomického
odboru
3. Zřízení pracoviště „elektronická podatelna-skenovací centrum“ rektorátu, které
bude v ekonomickém schématu začleněno pod pracoviště 99200 (sekretariát
kvestora) s číslem 99204
4. Pracoviště „podatelna“, bude vyčleněno ze střediska Provozně technický
odbor – správa budov a slučuje s výše uvedeným pracovištěm 99204 pod
společným názvem a číslem. Předpokládaná účinnost od 1.1.2008.
5. Zřízení pracovního místa „asistentka právního oddělení“
6. Zřízení střediska „Odbor řízení lidských zdrojů“ rektorátu ČZU (č. střediska
99600)

II.

KaM

1. Sloučení koleje EF s kolejí G a zrušení denní vrátnice na koleji G,
2. Zrušení pracovního místa „vedoucí koleje G“,
3. Vytvoření „klidové“ koleje A pro ubytovávání zaměstnanců, doktorandů
a hostů ČZU,
4. Zrušení noční vrátnice na koleji A,
5. Zrušení pracovního místa „hospodář“ koleje A,
6. Sloučení pracovních míst „ref. na ús. ekonomickém – inkasní kancelář“
s pozicí „technik BOZP“ pro KaM
7. Úspora 50% úvazku pozice „ref. na ús. ekon – inkasní kancelář“,
8. Úspora 50% úvazku pozice „technik BOZP“,
9. Převedení agendy
- personální
- mzdové
- finanční
- PaM
z pracoviště ředitelství KaM na příslušná pracoviště rektorátu ČZU,
10. Zrušení pracovních míst
- referentka osobního oddělení
- mzdová účetní
- referent na úseku ekonomickém
- referentka oddělení PaM
na pracovišti Koleje a menza,

7. Převedení jednoho prac. místa „referent na úseku ekonomickém“ z KaM do
EO rektorátu
8. Zrušení pracoviště „knihovna KaM“ (81140),
9. Zrušení pracovního místa „informační a knihovnický pracovník“ na pracovišti
KaM,
10. Zrušení pracovního místa „uklízeč/ka“ na pracovišti knihovna KaM,
11. Sjednocení IČ KaM (60460709.01) s IČ ČZU na 60460709,
12. Vytvořit nové ekonomické schéma KaM (jednotné pro personalistiku, mzdy
a účetnictví):
81000
KaM
81100
ředitelství KaM
- ředitel
- sekretářka ředitele
- ekonom – tajemník ??? (jen jeden název fce)
- referent na úseku ekonomickém – inkasní kancelář
- technik BOZP/referent na úseku ekonomickém – inkasní kancelář
- údržba KaM
tj. zrušení samostatných středisek
81110 úsek osobní KaM
81120 úsek PaM KaM
81130 technik BP
81140 knihovna
81150 ekonomické oddělení
81151 inkasní kancelář
81160 údržba
a sjednocení pod číslo střediska 81100 „ředitelství
KaM“ (od 1.1.2008)
81220
81230
81240
81260
81270

kolej A
kolej BCD
kolej EFG
kolej JIH
Menza

Účinnost: 1.7.2007

