Zápis ze zasedání AS ČZU dne 23.01 2007
Přítomni: členové senátu dle prezenční listiny, rektor prof. Hron, Ing. Boháček, prof.
Wittlingerová, JUDr. Berger, prof. Havrland, Ing. Srnec, Ing. Malík
Program jednání:
1. Kontrola zápisu
2. Volba předsedy AS ČZU
3. Vnitřní předpisy ČZU
4. Mzdový předpis
5. Schválení Jednacího a volebního řádu AS FLE
6. Různé
Předseda AS ČZU prof. Bejček uvítal AS ČZU a hosty v Malém rytířském sále ŠP v Kostelci
n/Čl. Úvodní slovo přednesl prof. Hron, dále požádal Ing. Malíka o zhodnocení jeho práce na
školním podniku.
1. Kontrola zápisu
2. Volba předsedy AS ČZU
Podle Volebního a jednacího řádu AS ČZU v Praze byla ustanovena tříčlenná volební komise
(viz příloha č.1: Zápis volební komise) a v tajné volbě byl zvolen prof. Bejček.
Místopředsedou AS ČZU v Praze na následující volební období byl zvolen prof. M. Slavík.
3. Vnitřní předpisy ČZU
AS ČZU jednomyslně schvaluje změny čl. 5 Stipendijního řádu.
AS ČZU bere na vědomí opravu překlepu ve Statutu ČZU: bod b) Volební a jednací řád AS
ČZU, strana 4, první odstavec: místo roku 1999 uvést rok 1998, na základě předložených
materiálů.
V souvislosti s novelou Zákoníku práce, která nabyla účinnosti k 01.01 2007 byly provedeny
příslušné úpravy v článku 12, článku 28 odst. 2 a článku 29 odst. 2 Statutu ČZU v Praze.
Statut s provedenými změnami tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
AS ČZU schvaluje úpravy čl.12, čl.28 odst.2 a čl. 29 odst.2 Statutu ČZU, 2 členové se zdrželi
hlasování.
4. Mzdový předpis
Mzdový předpis zůstává ve stávající formě. Prof. Bejček informoval o budoucím jednání
ekonomické komise AS ČZU o Mzdovém předpisu. Ing. Boháček požádal ekonomickou a
legislativní komisi AS ČZU o spolupráci.

5. Schválení Jednacího a volebního řádu AS FLE
Prof. Bejček stáhl tento bod z programu, dokument se vrací na FLE.
6. Různé
- Prof. Havrland předložil Statut ITS a Strategii ITS ke schválení AS ČZU. AS ČZU schválil
materiály ITS: 18:1.
- Metodika hodnocení zůstává stejná jako v roce 2006. Ing. Šilerová navrhla změnu v bodu
Ostatní vědecká a publikační činnost, ochranný dokument; a to: hodnocení zvýšit ze 4 na 40.
AS ČZU jednohlasně přijímá tento materiál.
- Prof. Hron informoval AS ČZU o bezpečnostních opatřeních v areálu ČZU, jejichž součástí
je oplocení areálu, posunutí závor a zavedení kamerového systému. Dále zmínil rozšíření
parkovišť.
- Prof. Hron informoval o průběhu jednání SR v roce 2006, projednávání majetkových
záležitostí, změnách ve složení SR v souvislosti s ukončením funkčního období některých
členů SR a o podání návrhu na jejich znovuzvolení. Správní rada bude doplněna o jednoho
člena.
- Michal Kroupa informoval AS ČZU o vzniku funkční Kolejní rady. Konaly se dvě
informační schůzky, 02.11 2006 se devět zájemců stalo řádnými členy Kolejní rady,
předsedou je Michal Kroupa. Prof. Hron informoval o schůzce s Ing. Mikulčíkem, personální
a ekonomické záležitosti byly vyřešeny.
- Prof. Hron informoval o termínu a místu konání plesu ČZU (15.03.07, Národní dům na
náměstí Míru).
- Prof. Bejček informoval, že v případě stížností na rezervace ubytovacích kapacit je nutno se
obrátit na odbory.
Závěrem prof. Bejček poděkoval AS ČZU za jeho práci, termín dalšího zasedání byl
předběžně stanoven na začátek března.
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