Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 2.4.2008
Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Hron, prof. Wittlingerová, Ing. Boháček, prof.
Havlíček, doc.Tichá, prof. Podrázský, JUDr.Berger, pan Borák
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Rozpočet ČZU na rok 2008
3. Výroční zpráva o hospodaření ČZU za rok 2007
4. Výroční zpráva o činnosti ČZU za rok 2007
5. Stipendijní řád ČZU
6. Informace o jednání pracovní komise Rady vysokých škol – Předsedové
akademických senátů vysokých škol
7. Různé
Ing. Remeš zahájil jednání AS ČZU, přivítal hosty a členy AS.
Do bodu Různé byl dodatečně zařazen na žádost prorektorky pro vědu a výzkum doc. Tiché
Studijní a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v doktorských studijních programech.
Podklady k tomuto tématu byly rozeslány AS dne 27.3.2008. S programem zasedání senátoři
souhlasili.
1. Kontrola zápisu
K zápisu z minulého zasedání AS neměl nikdo z přítomných senátorů připomínky.

2. Rozpočet ČZU na rok 2008
Prof. Hron jako předkladatel rozpočtu AS ubezpečil, že bylo při jeho tvorbě postupováno dle
metodiky, platných přepisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a usnesení Rady
Vlády ČR. O rozpočtu bylo jednáno s prorektory, byl projednáván Ekonomickou komisí a na
kolegiu rektora. Rozpočet prof. Hron označil za příznivý. Byl navýšen o 76 milionů korun.
Došlo k 5 % navýšení základního tarifu a k 5 % kapitalizaci ve prospěch rozvoje celé
univerzity. Výsledkem všech předchozích jednání je doporučit AS schválení rozpočtu ČZU na
rok 2008.
Ing. Boháček vysvětlil způsob tvorby rozpočtu.
Předsedkyně Ekonomické komise Ing. Šilerová informovala AS o jednání komise k rozpočtu.
Ekonomická komise doporučuje z navržených variant 5 % kapitalizaci, dále pak přijetí a
schválení rozpočtu AS.
Prof. Pulkrábek jako člen Ekonomické komise potvrdil doporučení 5 % kapitalizace.
Prof. Šařec za Technickou fakultu navrhoval kapitalizaci 2 %.
Prof. Hron poukázal na princip solidarity mezi všemi fakultami univerzity.

AS ČZU schvaluje předložený materiál –variantu III s 5% kapitalizací 19 hlasy, 0 proti,
3 se zdrželi hlasování
3. Výroční zpráva o hospodaření ČZU za rok 2007
Ing. Boháček poukázal na změny, které v průběhu roku 2007 nastaly. Prostředky z příspěvků,
které byly za rok 2007 ušetřeny, budou použity v roce 2008 na opravy, stavby, provoz a ve
fondu odměn. Průměrná mzda za rok 2007 činila 37 tisíc korun, to je 11,22 % nárůst. Ve
výroční zprávě jsou zrekapitulovány všechny finanční prostředky, které prošly univerzitou. Je
to částka přes 2 miliardy korun, dále univerzita dostala 1,2 miliardy korun na vzdělávací
činnosti a specifický výzkum z dalších zdrojů (granty, ministerstva..). Výzkum a další
činnosti mají stoupající tendenci.
AS ČZU přijal a schválil jednomyslně tento materiál.

4. Výroční zpráva o činnosti ČZU za rok 2007
Prof. Havlíček představil zprávu, která je zpracována podle požadavků Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Sumarizuje stav univerzity k 31.12.2007. Je také zveřejňována na
webových stránkách školy a přispívá k reklamě univerzity.
AS ČZU přijal a schválil jednomyslně tento materiál.

Na zasedání se dostavili omluvení členové AS Ing. Šedivka a doc. Kadleček.

5. Stipendijní řád ČZU
Prof. Havlíček sdělil, že změnu inicializovala Provozně ekonomická fakulta a zástupkyně této
fakulty Ing. Šilerová byla požádána o podrobnější vysvětlení. Změna se týká studentů, kteří
celý obor studují v Aj. Studenti se dělí na studenty EU a ostatních zemí. Platba za studium by
měla činit podle typu studia 50tis. a 75tis. Kč. Studenti české národnosti by v tomto případě
byli znevýhodněni. Ke zmírnění nepříznivého finančního efektu by přispělo prospěchové
stipendium. Tento postup se využívá i u jiných vysokých škol. Změna bude platná centrálně
pro celou ČZU.
JUDr. Berger konstatoval, že návrh na změnu Stipendijního řádu ČZU je progresivní a je
v souladu se zákonem.
Ing. Boháček potvrdil, že rezerva ve stipendijním fondu je a vždy bude.
AS ČZU schválil změnu 23 hlasy, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování

7. Různé – Studijní a zkušební řád
AS jednomyslně souhlasí s dodatečně zařazeným bodem.
Doc.Tichá vysvětlila drobné změny v tomto řádu, jednalo se o dvě úpravy technického rázu a
odpověděla na dotazy.
AS ČZU přijal a schválil jednomyslně tento materiál.
6. Jednání pracovní komise Rady vysokých škol – Předsedové akademických senátů
vysokých škol
Ing. Remeš se zúčastnil zasedání předsedů akademických senátů vysokých škol a seznámil
přítomné s jeho průběhem. Probíhají konzultace a příprava Bílé knihy terciárního vzdělávání a
zároveň je také připravován věcný záměr nového vysokoškolského zákona. Zaznamenal tlak
na změnu stávajícího systému. Je snaha kompetence AS omezit a přesunout na jiné subjekty.
To bylo vnímáno jako ohrožení demokratických principů. Zazněly také někdy až extrémní
návrhy na změny. Tlumočil usnesení pracovní komice RVŠ předsedové AS, ve kterém
vyzývají RVŠ aby jednala s MŠMT o otázce, jak bude zabezpečeno uplatňování
samosprávných a demokratických principů v řízení VŠ. Dalším bodem usnesení byla otázka,
jak bude zajištěna hmotná zodpovědnost externích aktérů (např. členů SR) za krizový vývoj
VŠ způsobený jejich rozhodnutím. Ing. Remeš se za naši univerzitu přiklonil k zachování
současného stavu. Otevřel diskusi o tomto tématu.
Prof. Hron poznamenal, že by měl být stanoven soulad mezi rozhodovací pravomocí a
nesením odpovědnosti za přijatá rozhodnutí.
Prof. Bejček ze své zkušenosti v RVŠ má pocit, že se vše příliš radikalizuje a je snaha za
každou cenu pravomoc AS zachovat.
Prof. Slavík je za zachování současného stavu.
7. Různé
Členové AS byli požádání o souhlas k uveřejnění své fotografie na stránkách AS ČZU.
Dále byla objasněna situace kolem lustračního osvědčení, podmínky pro působení v AS,
Ing.Remešem a panem rektorem. Senátoři, kterých se tato povinnost týká, byli vyzváni
k doložení příslušného dokladu, který bude uložen v dokumentaci AS.
Ing.Šilerová představila nového kandidáta do Rady vysokých škol zástupce studentů pana
Jana Boráka.
AS ČZU přijal zástupce ČZU do studentské komory RVŠ jednomyslně.
Prof. Hron informoval o zájmu vystoupení předních politiků na odborné úrovni na půdě
univerzity.
Ing. Boháček seznámil AS s úpravami na kolejích ČZU. Technický stav budov bude postupně
řešen výměnou stoupaček, oken a dalšími opravami. Zvažuje se vyšší zabezpečení prostor
kolejí proti ničení a vnikání cizích osob. Studentská knihovna bude v rámci areálu kolejí
přemístěna do jiných prostor a čeká ji celková reorganizace. Spravovat její činnost bude SIC.
Dojde ke zkvalitnění informovanosti studentů na kolejích.
Poukázal a na změnu odměňování zaměstnanců kolejí a vysvětlil příčiny tohoto kroku.
Pan Borák (zástupce Kolejní rady) vyzval k většímu zabezpečení areálu proti devastaci a
tvrdším postihům.

Ing. Remeš poděkoval hostům a členům AS za účast. Zasedacím dnem pro jednání AS bude
nadále úterý, jak bylo dosud obvyklé.

Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
úřadující předseda AS ČZU
v.r.
Zapsala: Hanusová Zuzana

