Zápis ze zasedání AS ČZU konaného dne 24.06.2008
Přítomni: senátoři dle prezenční listiny a hosté: prof. Hron, Ing. Boháček, prof. Havrland,
JUDr. Berger, Ing. Blažková

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Rozpočet státní neinvestiční dotace ITS na rok 2008
3. Schválení názvů nových kateder ITS
4. Statut FLD a FŽP, jednací řád VR FLD
5. Volby do AS ČZU - harmonogram
6. Různé
Ing. Remeš zahájil jednání AS ČZU a přivítal nového senátora PaedDr. Dušana Vavrlu za
KTV.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Rozpočet státní neinvestiční dotace ITS na rok 2008
Nejprve Ing. Blažková (zástupce ITS) seznámila AS ČZU s návrhem rozpočtu ITS.
Ing. Šilerová přednesla vyjádření Ekonomické komise – vzhledem k tomu, že tvorba
rozpočtů všech fakult probíhá na základě metodiky schválené akademickými senáty
jednotlivých fakult, je nutné pro celouniverzitní pracoviště (ITS, IVP) tuto metodiku
schvalovat na úrovni AS ČZU. Aby byly tyto věci uvedeny do souladu je nutné, aby ITS a
IVP předložily metodiky rozdělení rozpočtu, na jejímž základě budou peníze rozděleny pro
rok 2009, a to do listopadu 2008.
Jinak neměla ekonomická komise k předloženému rozpočtu ITS žádné závažné
připomínky a doporučila předložený materiál schválit.
AS ČZU jednomyslně schválil předložený rozpočet ITS na rok 2008.
3. Schválení názvů nových kateder ITS
Z důvodu formálních nedostatků v předložených materiálech předseda AS ČZU nejprve
vyzval k hlasování o pokračování projednávání tohoto bodu. Po výsledném hlasování - 15
hlasů pro, 3 proti, 3 zdrželi byla projednána žádost o změnu názvu jedné katedry ITS na
„Katedra ekonomického rozvoje“ v anglické verzi „Department of Economic
Development“.
Tuto změnu AS ČZU jednomyslně schválil.

4. Statut FLD a FŽP, jednací řád VR FLD
Nejprve se k předloženým materiálům vyjádřil z právního hlediska JUDr. Berger, který
konstatoval, že dle vyjádření Akreditační komise ze dne 22.06.2007 č.j.: 16 677/2007-30/1
týkajícího se vzniku dvou rovnocenných fakult nelze FLD charakterizovat jako nástupnickou
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fakultu. Z tohoto právního důvodu bylo z textu Statutu FLD vypuštěno slovo nástupnická
(článek 2, odstavec 3).
V diskuzi k předloženým materiálů pan rektor prof. Hron upozornil na nejednotnou
formální strukturu obou statutů. Ing. Šilerová přednesla formální připomínky k jednacímu
řádu VR FLD.
AS ČZU jednomyslně schválil Statut FLD s výše uvedenou změnou.
AS ČZU jednomyslně schválil Statut FŽP a jednací řád VR FLD.

5. Volby do AS ČZU – harmonogram
AS ČZU vyhlásil volby do AS ČZU, které proběhnou na všech součástech ČZU do konce
listopadu roku 2008. V souladu s Volebním a jednacím řádem AS ČZU byla nejprve zvolena
hlavní volební komise. Na výzvu předsedy AS ČZU byly navrženi kandidáti z jednotlivých
fakult a celouniverzitních pracovišť.
Do hlavní volební komise byli AS ČZU 20 hlasy pro (1 se zdržel hlasování) - zvoleni:
Ing. Jiří Pavlásek, PhD. – FŽP
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D. – FLD
Doc. Ing. Alena Fučíková, CSc. – FAPPZ
Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. – IVP
Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc. - TF
Ing. Markéta Antonínová – ITS
Ing. Edita Šilerová, Ph.D. – PEF
PaedDr. Dušan Vavrla – KTV
Ing. Šilerová upozornila na nutnost pečlivého výběru vhodného termínu voleb a na
skutečnost, že volby musejí být vyhlášeny nejméně 3 měsíce před ukončením funkčního
období rektora. Tato podmínka bude bezpochyby splněna. Prof. Slavík doporučil, aby
z hlediska praktičnosti termínů volby do AS ČZU proběhly do konce listopadu, což bylo AS
ČZU přijato.
6. Různé
Kvestor Ing. Boháček předložil AS ČZU ke schválení materiál: Plán staveb,
rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2008 (plán investic). Předseda AS ČZU Ing.
Remeš nejprve vyzval AS ČZU k hlasování, zda je možné tento materiál projednávat.
Materiály nebyly předloženy s požadovaným časovým předstihem, ovšem s objektivních
důvodů. Výsledek hlasování – 19 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování. Dokument byl přijatý
k projednání.
V následné diskuzi byly vyjasněny a doplněny některé náležitosti předloženého materiálu
a ten byl následně
AS ČZU jednomyslně schválen.
Rektor prof. Hron seznámil AS ČZU s aktuálními aktivitami ČZU:
• ekonomická úroveň zaměstnanců ČZU stoupá, průměrný plat je na ČZU v Praze ze
všech vysokých škol a univerzit nejvyšší,
• proběhla úspěšná implementace penzijního připojištění,
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•
•
•
•

na zasedání České konference rektorů proběhla jednání na nejvyšší úrovni ohledně
rozpočtu vysokých škol pro rok 2009,
Ing. Mikulčík byl uvolněn z pracovního poměru ředitele kolejí, na toto místo je
vypsáno výběrové řízení,
úspěšný průběh investiční výstavby na ČZU – kynologické středisko, demonstrační
stáj Troja, nástavba katedry veterinárního lékařství, výstavba skleníků, výstavba
jezdecké haly Humpolec, nástavba zdravotního střediska,
úspěšný průběh Sportovních her zaměstnanců.

Na závěr zasedání Ing. Remeš poděkoval hostům a členům AS ČZU za aktivní účast a
popřál všem příjemné prázdniny. Příští výjezdní zasedání AS ČZU, které bude posledním
v tomto složení, se bude konat koncem září nebo začátkem října.

Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
úřadující předseda AS ČZU
v.r.

Zapsala: Dana Skrbková

3

