Zápis ze zasedání Akademického senátu ČZU dne 15.01.2008
Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Hron, prof. Wittlingerová, Ing. Boháček, prof. Svatoš,
prof. Klíma, prof. Podrázský, doc. Sklenička, prof. Kozák, prof. Havrland, doc. Srnec
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Metodika rozpočtu na rok 2008
3. Ceník kolejného na kolejích ČZU
4. Statuty fakult ČZU v Praze
5. Volba předsedy AS ČZU
6. Různé
Prof. Slavík zahájil jednání AS ČZU a přivítal nové senátory – doc. RNDr. Milana Trcha,
Ph.D., RNDr. Jana Jehličku, Ing. Jitku Steklovou, Ing. Elenu Dvořákovou a Ing. Magdalénu
Divišovou. Dále požádal o poskytování aktuálních informací ohledně změn členů AS ČZU.
Prof. Hron seznámil AS ČZU s aktuálními informacemi týkajícími se vedení univerzity.
1. Kontrola zápisu
2. Metodika rozpočtu na rok 2008
Ing. Boháček informoval o skutečnosti, že metodiku hodnocení výkonů fakult a pracovišť
včetně jejich vazby na rozdělení příspěvku a dotace ze státního rozpočtu na rok 2008
předkládá vedení ČZU v Praze s cílem využití finančních nástrojů k řízení rozvoje ČZU
v Praze kombinací principů respektujících jak podíl pracovišť na generování zdrojů, tak jejich
podílu na výkonech. Tento materiál vychází z Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a
jejich výsledků v roce 2007 Rady vlády pro vědu a výzkum. Smyslem metodiky je
jednoznačné vymezení objektivních pravidel započítávání publikačních aktivit jednotlivých
fakult.
V diskusi vystoupili děkani fakult, prof. Bejček, Ing. Remeš, prof. Havrland, prof. Vašák,
prof. Pulkrábek, prof. Hron.
Ing. Šilerová přednesla stanovisko Ekonomické komise.
AS ČZU schvaluje předložený materiál 23 hlasy, 2 proti, 2 se zdrželi hlasování.
3. Ceník kolejného na kolejích ČZU
Ing. Boháček informoval o novém Ceníku kolejného, cena ubytování pro studenty byla
navýšena z 5% na 9% DPH dle platné legislativy, pro individuálního a skupinového klienta
se cena kolejného navyšuje o inflaci a DPH.
Ing. Šilerová přednesla stanovisko Ekonomické komise.
AS ČZU jednohlasně schvaluje nový ceník kolejného s platností od 01.01.2008.
4. Statuty fakult ČZU v Praze
TF, FAPPZ, PEF předkládají své Statuty ke schválení AS ČZU na základě vysokoškolského
zákona, důvodem je harmonizace Statutů v rámci celé univerzity.
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Ing. Boháček poznamenal, že AS ČZU schvaluje pouze Statuty samotné, nikoli jejich přílohy,
ve kterých dochází k průběžným a operativním změnám.
Ing. Prášilová doplnila vhodnější formulaci: Zákon č… ve smyslu pozdějších změn a
doplňků.
AS ČZU jednomyslně schvaluje Statuty TF, PEF a FAPPZ.
5. Volba předsedy AS ČZU
Volba předsedy AS ČZU proběhla podle platného Volebního a jednacího řádu AS ČZU.
Novým předsedou AS ČZU byl zvolen Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
6. Různé
Prof. Havrland předložil AS ČZU materiál „Ustavení Katedry hospodářského rozvoje méně
rozvinutých zemí“, který vychází ze Strategie rozvoje ITS. Tento materiál byl schválen
Kolegiem rektora dne 07.01.2008.
AS ČZU jednohlasně schvaluje předložený materiál.
Doc. Sklenička předložil Jednací řád vědecké rady FŽP ČZU v Praze, který vychází z JŘ
vědecké rady FLD.
AS ČZU jednohlasně schvaluje předložený materiál.
Změna ve Stipendijním řádu ČZU v Praze. Auditor poukázal na nutnost změny čísla odkazu
z 36 na 34 ve Stipendijním řádu ČZU v Praze.
AS ČZU jednohlasně schvaluje změnu ve Stipendijním řádu ČZU v Praze.
Prof. Pulkrab vznesl dotaz ohledně nové přistávací dráhy a letového koridoru ve vztahu
k ČZU. Ing. Boháček informoval o podílení se ČZU na diskusi k oběma problematikám.
Prof. Slavík M. informoval o setkání studentů dne 06.02.2008 na téma Jak jednat se studenty
se speciálními potřebami a o Diskusním fóru, které se bude konat dne 27.02.2008.
Ing. Šilerová informovala o nutnosti doplnění Ekonomické komise o nové členy.

prof. Ing. Milan Slavík, CSc., v.r.
úřadující předseda AS ČZU

Zapsala: Skrbková
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