Zápis ze zasedání AS ČZU dne 03.04 2007
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, prof. Hron, Ing. Boháček, JUDr. Berger, Ing.
Srnec, Ing. Javorník
Program jednání:
1. Kontrola zápisu
2. Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2006
3. Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2006
4. Volební a jednací řád AS FLE
5. Rozpočet ČZU pro rok 2007
6. Statut ITS
7. Reorganizace rektorátu , Kolejí a menzy
8. Plán oprav a rekonstrukcí budov ČZU
9. Různé
Předseda AS ČZU prof. Bejček uvítal AS ČZU a hosty na ŠZP v Lánech. Úvodní slovo
přednesl prof. Hron, dále požádal Ing. Javorníka o zhodnocení jeho práce na školním podniku.
Ing. Javorník informoval o produkci mléka a drůbežího masa na ŠZP, dále zmínil chov
antilop a masného skotu, závěrem zhodnotil rok 2006 jako ziskový. Prof. Hron vytýčil
strategii rozvoje ŠZP Lány v rámci strategie rozvoje univerzity a zdůraznil nutnost
diverzifikace ŠP.
1.

Kontrola zápisu

2. Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2006
Nová struktura zprávy byla stanovena MŠMT. Konečnou verzi VZČ koncipoval prof.
Havlíček a na základě podkladových materiálů sumarizoval výsledky zanesené do tabulek.
V diskusi k VZČ doc. Fučíková zmínila, zda IVP, ITS a KTV patří do stejné správní úrovně.
Prof. Hron informoval, že problematika KTV je specifická, její jsou záležitosti probírány
individuálně, eventuálně je zástupce KTV pozván na jednání KR.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
3. Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2006
Ing. Boháček informoval o výši průměrné mzdy na ČZU za rok 2006: 33 343,- Kč, což činí
12,10 % nárůst oproti r. 2005. Výnosy ČZU činily 1 185 048,16 Kč. Fond reprodukce
investičního majetku činil 53 706 tis. Kč, fond odměn 4 400 tis. Kč, fond provozních
prostředků 2 425 tis. Kč.
Prof. Hron shrnul, že tato čísla jsou východiskem ke strategii rozvoje ČZU na příští rok.
Stanovisko Ekonomické komise k VZH ČZU přednesla Ing. Šilerová.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
4. Volební a jednací řád AS FLE
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
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5.

Rozpočet ČZU pro rok 2007

Prof. Hron nastínil možnosti dalšího rozvoje ČZU: v absolutním vyjádření počty studentů
neklesají ani v prostředí zvýšené konkurence, změna anglického názvu univerzity dále
přispěla ke zvýšení její popularity, dochází k sankcionalizaci za zvýšený počet navazujících
magisterských programů. Navýšení základního mzdového tarifu je o 8 %.
Ing. Boháček informoval o výši rozpočtu ČZU za rok 2006 - 751 mil., za rok 2007 - 851
mil. Kč., nárůst činí 99 mil. Kč.
Změny ve Vnitřním mzdovém předpisu byly vyvolány novým Zákoníkem práce, účinným od
01.01 2007.
O stanovisku Ekonomické komise AS ČZU informovala Ing. Šilerová, komise doporučuje
rozpočet ČZU ke schválení.
Ing. Rýdl vznesl dotaz ohledně ohodnocení doktorandů.
Prof. Hron informoval o skutečnosti, že výši stipendia reguluje MŠMT, ale v gesci děkanů je
možnost mimořádných stipendií. 30 % doktorandů má stálý pracovní poměr jako technický
personál nebo asistenti.
Prof. Pulkrábek vznesl dotaz, v jaké výši bylo stipendium vyplaceno na jednotlivých
katedrách. AS ČZU ukládá Ing. Boháčkovi vytvoření přehledu vyplaceného stipendia na
katedrách.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
6.

Statut ITS

Doc. Farkač vznesl dotaz ohledně voleb do AS ITS, JUDr. Berger dodal, že ČZU se řídí
vnitřními předpisy, jež zahrnují Volební a jednací řád ČZU, který podle zákona nemusí být
specificky obsažen ve Statutu ITS.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál
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, musí proběhnout
reorganizace agend osobního oddělení PaM, mzdové a finanční účtárny. Pracovní místa na
KaM v oblasti osobního oddělení a PaM budou zrušena, agendu převezme odbor lidských
zdrojů rektorátu. Mzdová a finanční účtárna budou k 01.07 2007 převedeny na rektorát.
AS ČZU bere na vědomí.
8. Plán rekonstrukcí a budov ČZU bude předložen na příštím zasedání AS ČZU.
AS ČZU bere na vědomí.
9. Různé
Prof. Bejček informoval k bodu 3 Doporučení obsažená ve zprávě skupiny expertu OECD
„Tématické hodnoceni terciárního vzdělávaní v České republice“ Zápisu ze zasedání pracovní
komise Rady vysokých škol – Předsedů akademických senátů vysokých škol ze dne 22. února
2007, které se konalo v Zelené posluchárně Univerzity Karlovy v Praze. Soustředil se na
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doporučená omezení role akademických senátů a zapojení studentů do rozhodování
akademických senátů o akademických funkcionářích.
Prof. Bejček shrnul, že současné postavení AS ČZU je na odpovídající úrovni.
Prof. Klíma předložil ke schválení změnu názvu TF v anglické verzi, kterou již odsouhlasil
AS TF, na Fakulty of Engineering.
AS ČZU jednohlasně přijímá tuto změnu.
Prof. Hron požádal o potvrzení změn ve VR ČZU: RNDr. Libor Ambrožek odvolán, byl
podán návrh na nového člena VR : náměstka ministra pro vědu a výzkum MŠMT, Ing. Karla
Turečka.
Prof. Hron informoval o předání prostor na ČZU, které nebyly využívány ITS, zpět
k dispozici rozvrhu. Proběhlo jednání s FLE, na jehož základě dojde k přemístění knihovny
z Kostelce n/Čl. na SIC, prostory knihovny budou poskytnuty k výuce.
Proběhla jednání s náměstkyní ministryně školství Bartoňovou o získání objektu Běstvina.
Plánované akce:
- výstavba mezifakultního centra
- probíhá projekční příprava přestavby PEF.
- přestavba zdravotního střediska
- rekonstrukce sportovní haly KTV
- zřízení kynologického centra
- rekonstrukce skleníku FAPPZ
- příprava výstavby garážovacích ploch
- pokračuje oplocování
Doc. Farkač byl pověřen přednést na AS ČZU stížnost studentů na výuku ve slovenském
jazyce. Prof. Hron projedná tuto stížnost s děkanem FLE.
Ing. Boháček informoval o ukončení činnosti Studentského zdravotního ústavu na ČZU
z důvodu absence lékaře, který by měl smlouvu s pojišťovnami. Zdravotní péče byla
přemístěna do Studentského domu ČVUT nebo do studentského zdravotního zařízení ve
Spálené ulici.
Prof. Slavík podá informaci o anketě „Evaluace jednotlivých předmětů“ na příštím AS ČZU.
Prof. Slavík informoval o konferenci ESCE, která proběhne v září na ČZU. Akademická obec,
která se přihlásí na konferenci, neplatí vložné.
Ing. Prášilová přednesla žádost o místnost pro matky s dětmi – kvestor bere na vědomí.
M. Zemková, zástupce studentů, přednesla požadavek, aby se počet pedagogů úměrně
zvyšoval se zvyšujícím se počtem studentů. Prof. Hron přednese názor studentů děkanům.
AS ČZU bere na vědomí.

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

Zapsala: Skrbková
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