Zápis ze zasedání AS dne 17.12.2008
Přítomni: senátoři dle prezenční listiny a hosté: rektor prof. Jan Hron, kvestor Ing. Jiří
Boháček, prorektor prof. Pavel Kovář, Jan Borák
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Volba předsedy AS ČZU
3. Informace o volbách do Kolejní rady
4. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob
5. Jednací řád Vědecké rady ČZU
6. Různé – Statut hostující profesora
Doc. Remeš přítomné hosty a senátory přivítal na ustavujícím zasedání nově zvoleného AS
ČZU. Poté pan rektor prof.Hron poblahopřál novým senátorům ke zvolení.

1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Volba předsedy AS ČZU
Volba předsedy proběhla v souladu s Volebním a jednacím řádem AS ČZU v Praze.
Přítomných bylo 25 senátorů z celkového počtu 29 (viz. příloha Zápis volební komise AS
ČZU).
Volební komise:
Prof.Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
Prof.Ing. Jaromír Lachman, CSc.
Bc. Barbora Kučeravá.
Navržení kandidáti na předsedu AS, kteří souhlasili s kandidaturou:
Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
Prof.Ing. Jan Vašák, CSc.
Všech 25 volebních lístků bylo platných. V prvním kole nebyl nikdo z navržených zvolen
nadpoloviční většinou všech členů AS ČZU.
Do druhého kola postoupili:
Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
Výsledky druhého kola volby:
Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Ing. Edita Šilerová, Ph.D.

- 15 hlasů
- 10 hlasů

Všech 25 volebních lístků bylo platných.

Předsedou AS ČZU byl v tajných volbách zvolen Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
Předseda následně jmenoval svoji zástupkyni (místopředsedkyni) Ing. Editu Šilerovou,
Ph.D.
Pro 24 hlasy, proti 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování
Následovala volba předsednictva AS ČZU a ekonomické a legislativní komise.
Do předsednictva byli za jednotlivé součásti univerzity zvoleni:
FAPPZ
FLD
FŽP
PEF
TF
ITS, IVP, KTV

- prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
- Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
- Ing. Petr Skála
- prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
- Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
- prof. Ing. Milan Slavík, CSc.

S výsledkem: Pro 23 hlasů, proti 0 hlasů, 2 se zdrželi hlasování
Do ekonomické komise byli zvoleni:
FAPPZ
- prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
FLD
- prof. Ing. Karel Pukrab, CSc.
FŽP
- zástupce bude delegován dodatečně
PEF
- Ing. Edita Šilerová, Ph.D.
TF
- Ing. Miroslav Růžička, CSc.
ITS, IVP, KTV
- PaedDr. Dušan Vavrla
Do legislativní komise byli zvoleni
FAPPZ
- prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc.
FLD
- doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
FŽP
- zástupce bude delegován dodatečně
PEF
- PhDr. Pavla Rymešová.
TF
- Ing. Petr Hrabě, Ph.D.
ITS, IVP, KTV
- Ing. Magdaléna Divišová
S výsledkem: Pro 23 hlasů, proti 0 hlasů, 2 se zdrželi hlasování

3. Informace o volbách do Kolejní rady
Nově zvolený předseda Kolejní rady Jan Borák informoval přítomné o průběhu a výsledcích
voleb, které proběhly ve třech kolech na přelomu měsíce října a listopadu roku 2008. Ze 14
kandidátů bylo zvoleno 7 členů Kolejní rady. Oproti minulosti jsou povinnosti rozděleny mezi
všechny členy a každý z členů zodpovídá za přidělený úsek.
Předseda Kolejní rady
Zástupce – Menza
Zástupce blok A
Zástupce blok BCD
Zástupce blok JIH

Borák Jan
Novotný Milan
Viskot Pavel
Korecký Jiří
Teuber Petr
Machová Ivana

Zástupce blok EFG
Zástupce pro exteriér kolejí

Škeřík Filip
Dzyuba Ksenie
Kučera Jan
Kysilka Tomáš
Řiháček Lubomír

Průběh a výsledky voleb byly zpochybňovány, předseda cítil nátlak z řad některých členů
studentské unie (SU). Ukázalo se, že Kolejní řád v tomto ohledu není dokonalý a je třeba ho
upravit. Předseda Kolejní rady již předložil návrh dokumentu volebního řádu Kolejní rady
k diskuzi.
Bc.Korecký (člen Kolejní rady a Studentské unie) prohlásil, že k průběhu voleb měla SU
výhrady, ale volby nenapadla. Průběh voleb ukázal na nedostatky v Kolejním řádu a je třeba
je odstranit. Jakékoli tlaky odmítá.
4. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob
V diskusi vystoupil Ing. Skála, Ing. Šilerová, prof.Slavík, prof.Homolka s technickými
připomínkami.
Ing. Růžička vznesl dotaz , jak bude zaručeno, aby o vložené peníze do právnických osob
univerzita v důsledku špatného hospodaření nepřišla. Zda senát bude schvalovat vkládání
prostředků již do konkrétních právnických osob a jak budou souhlasy Správní rady ČZU
zveřejňovány. Doporučuje výběrové řízení firem, bližší specifikování použití finančních
prostředků.
Pan rektor prof.Hron uvedl, že v nově připravovaném Vysokoškolském zákoně se klade důraz
na vícezdrojové financování vysokých škol a každé podnikání přináší i určitou míru rizika
neúspěchu. Všechny kroky Správní rady ČZU jsou v souladu se zákonem a způsob jejich
zveřejňování prověří.
Ing.Boháček vysvětlil, že vysoké školy mohou ze zákona zakládat pouze obecně prospěšné
společnosti. Potřebný základní vklad při založení společnosti složí ČZU. Větší obnosy se do
společností vkládat nemohou. Činnost společností bude financována ze zpracovávaných
grantů. Kontrolním útvarem se stane Správní rada složená ze zaměstnanců ČZU. V případě
krachu osobní zodpovědnost vůči státním úřadům ponese představitel společnosti. Ke
každému jednotlivému případu vkladu do právnické osoby se AS ČZU bude vyjadřovat.
Vedení akceptovalo technické připomínky a o dokumentu bylo následně hlasováno
s výsledkem:
pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, 6 se zdrželo hlasování, dokument byl AS ČZU přijat.

5. Jednací řád Vědecké rady ČZU
Pan rektor prof. Hron vysvětlil, z jakých důvodů byl do jednacího řádu vložen bod 9) o
možnosti jednání na dálku – per rollam.
Tento dokument byl AS ČZU přijat jednomyslně.
6. Různé
Statut Hostujícího profesora ČZU v Praze
V bodu různé vystoupil prof. Kovář, aby představil nový dokument Statut hostujícího
profesora ČZU.

Prof. Pulkrábek navrhl doplnit bod – statut zaniká ukončením spolupráce.
Vedení akceptovalo připomínky a tento dokument byl následně
AS ČZU přijat jednomyslně.
Pan rektor prof. Hron dále informoval senátory o ekonomické situaci univerzity, rozpočtu a
investiční činnosti. Diskutoval se podnikatelský záměr univerzity na výstavbu golfového
hřiště v nevyužívaném areálu Amálie ŠZP Lány.
Ing. Šilerová zdůraznila, že tato aktivita pozvedne danou oblast.
PhDr. Rymešová je pro všechny aktivity, které každý prostor efektivně využijí.
Prof. Pukrábek požádal vedení, aby připravilo materiál o tomto podnikatelském záměru a AS
jej projedná. Výstavbu podporuje.

Na závěr doc. Remeš poděkoval senátorům za aktivní účast a ukončil zasedání.

Doc.Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
předseda ASČZU
v.r.

Zapsala: Hanusová Zuzana

