Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 8.10.2009

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jan Hron, DrSc.,dr.h.c., Ing. Jiří Boháček, prof.
RNDr. Jaroslav Havlíček, CSc.
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Zpráva volební komise o přípravě voleb kandidáta na funkci rektora ČZU
3. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti na ČZU
v Praze na období 2010
4. Různé
Předseda AS ČZU doc. Jiří Remeš přivítal hosty a senátory na zasedání a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu - bez připomínek.
2. Zpráva volební komise o přípravě voleb kandidáta na funkci rektora ČZU
Prof. Jaroslav Homolka (předseda volební komise) přítomné informoval o dosavadním
průběhu volby kandidáta na funkci rektora ČZU.
16.6.2009 - zvolení volební komise na zasedání AS ČZU
9.7.2009 - sestavení harmonogramu průběhu volby kandidáta na funkci rektora ČZU v Praze
v součinnosti s předsedou AS ČZU
15.7.2009 - zveřejnění harmonogramu na intranetu ČZU
1.9.2009 - vyhlášení voleb
1.9.2009 - 24.9.2009 do 12.00 hod. - přijímání návrhů kandidátů na funkci rektora
24.9.2009 ve 13.00 hod. - schůze volební komise, odpečetění volební urny, sestavení seznamu
navržených kandidátů
24.9.2009 - volební komise kontaktovala navržené kandidáty
29.9.2009 - volební komise sestavila seznam kandidátů, kteří kandidaturu přijali v abecedním
pořadí
6.10.2009 - spuštěna prezentace kandidátů na televizním okruhu ČZU a na intranetu ČZU
8.10.2009 ve 14.00 hod. - proběhne Shromáždění akademické obce ČZU – s vystoupením
kandidátů a následnou diskuzí
13.10.2009 - zasedání AS ČZU – volba rektora
Studenti AS ČZU projevili zájem mít svého zástupce ve volební komisi. Navržena byla
Zuzana Věšínová (PEF).
24 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 člen se zdržel hlasování
Zuzana Věšínová byla zvolena členem Volební komise.

3. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti na ČZU
v Praze na období 2010
Prof. Hron konstatoval, že dlouhodobý záměr byl v minulém roce projednán a schválen na
úrovni MŠMT, SR ČZU a AS ČZU. Aktualizace je na úrovni plnění tohoto plánu a
přizpůsobení se dalšímu vývoji. Byla projednána Správní radou ČZU, Vědeckou radou ČZU,
dále na zasedání kolegia rektora a vedení univerzity. Dále pan rektor informoval o tom, že
příští rok bude finančně zabezpečen minimálně na úrovni letošního roku. Zahájí se výstavba
mezifakultního centra. Jsou připraveny i finance z vlastních zdrojů univerzity.
Prof. Havlíček informoval o tom, že aktualizace vychází z podrobných dlouhodobých záměrů
fakult.
(Na zasedání se dostavili senátoři prof. Pulkrábek, prof. Vašák, prof.Slavík)
AS jednomyslně schvaluje dokument Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,
vědecké a výzkumné činnosti na ČZU v Praze na období 2010.
4. Různé
Zřízení center – Centrum projektů, Centrum reportingu a Centrum inovací a transferu
technologií – bylo již předjednáno na minulých zasedáních AS ČZU, konstatoval prof. Hron.
Znovu zdůraznil, že se v budoucnu bez činnosti těchto center neobejdeme. Financování bude
prováděno z rozvojových záměrů. Na některých univerzitách v ČR již tato centra fungují.
AS jednomyslně schvaluje zřízení výše uvedených center.
Jako host vystoupila bývalá senátorka studentka Kateřina Vaňková (FŽP). Poukázala
na fakt, že v Jednacím a volebním řádu AS ČZU není jednoznačně dáno, kdy zaniká členství
studenta senátora v AS ČZU. Jde o již diskutovaný problém studentů senátorů, kteří pokračují
v dalším bezprostředně navazujícím studiu. Chybí jí řádná informovanost studentů a senátorů
o této skutečnosti. Dále konstatovala, že i nadále zůstává vedena jako členka legislativní
komise AS ČZU, i když její členství dle současného řádu v AS ČZU zaniklo.
Doc. Remeš k tomuto tématu dodal, že věc byla poprvé otevřena na zasedání AS ČZU
dne 16.6.2009, kde přednesl právní analýzu vypracovanou JUDr. Bergerem dne 10.6.2009.
V tu dobu se jednalo o dva studentské zástupce FLD, o jednoho zástupce z FŽP a jednoho
zástupce z FAPPZ v AS ČZU. Z analýzy vyplývá, že student pozbývá statut studenta (a tedy i
členství v akademické obci univerzity) složením poslední závěrečné zkoušky a nabývá statut
studenta dnem zápisu do dalšího studia. Změna Volebního a jednacího řádu AS ČZU podléhá
registraci na MŠMT ČR a účinnosti nabývá až dnem registrace, proto nemohla být příslušná
změna, byť by byla do volebního a jednacího řádu učiněna na tomto zasedání, využita pro
studenty, kteří v tu dobu končili studium. V zápisu ze zasedání AS ČZU 16.6.2009 je
uvedeno, že do příštího zasedání AS ČZU bude Volební a jednací řád AS ČZU opraven tak,
aby k této situaci v budoucnu již nedošlo. V řádu je ale zapotřebí změnit i další věci, aby
odpovídal aktuálnímu stavu. Po důkladném přepracování řádu a kontrole právním oddělením
bude předán ke schválení AS ČZU do konce roku 2009 a po schválení zaslán k registraci na
MŠMT. Do nového znění Volebního a jednacího řádu bude zapracována možnost tzv.
klouzavého mandátu, což znamená že student zůstává senátorem i v období mezi složením
závěrečné zkoušky a zápisem do dalšího bezprostředně navazujícího studia. Za nominaci
senátorů do AS ČZU odpovídají akademické senáty příslušných fakult, které zajišťují volby,
je proto třeba věnovat této skutečnosti dostatečnou pozornost.
Stejný princip působení volených studentů by měl platit i v ostatních orgánech – SK
RVŠ, Kolejní rada. Protože současný zástupce ve studentské komoře Rady vysokých škol Jan
Borák také ukončil studium, měla by na jeho místo nastoupit náhradnice Magdaléna Divišová
z ITS. RVŠ bude o této změně informována.

Ing. Šilerová v této souvislosti prostudovala zákon o vysokých školách v platném
znění. Tento zákon přesně definuje, kdy studen nabývá a pozbývá statut studenta a dále
ponechává na vysokých školách, aby případné členství v AS v době mezi ukončením studia a
přijetím do studia bezprostředně navazujícího řešily svými vnitřními předpisy. Toto se na naší
univerzitě dosud nestalo. Dále navrhla, aby členkou legislativní komise nadále zůstala
studentka Kateřina Vaňková, protože členem komise AS ČZU může být jakýkoliv člen
akademické obce ČZU.
Doc. Remeš se omluvil všem studentům, kterých se tato situace dotkla. Je věcí senátu,
aby aktualizoval jednotlivé předpisy, které se ho bezprostředně týkají.
Ing. Růžička vznesl dotaz, zda je možné v současné době zpochybnit členství
jednotlivých studentů v AS ČZU. Všichni studenti, kteří studium ukončili, byli nahrazení
náhradníky, odpověděl doc. Remeš. Student Pavel Pšenička byl do dalšího bezprostředně
navazujícího studia zapsán v týž den, kdy složil závěrečné zkoušky a proto v AS ČZU
zůstává. Postup byl konzultován s právním oddělením.
Předsedové akademických senátů fakult byli vyzvání, aby sledovali a případně
aktualizovali členy do AS ČZU za jednotlivé fakulty.
Volba člena legislativní komise AS ČZU.
Pro 26 hlasů, proti O hlasů, jeden se zdržel hlasování
AS zvolil Kateřinu Vaňkovou členem legislativní komise AS ČZU.
Předseda AS ČZU všechny přítomné srdečně pozval na Shromáždění akademické obce ČZU
dne 8.10.2009 ve 14.00 hod. v aule ČZU.
Další zasedání AS ČZU proběhne dne 13.10.2009 v 9.00 hod. Jediným bodem programu bude
volba nového rektora ČZU v Praze.
Na závěr zasedání předseda AS ČZU doc. Remeš poděkoval hostům a členům akademického
senátu za aktivní účast a ukončil zasedání.

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

Zapsala: Hanusová Zuzana

