Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 16.6.2009

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Ing. Jiří Boháček, doc. Ing. Ivana
Tichá, Ph.D., prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc. Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D.
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Návrh rozpočtu státní neinvestiční dotace ITS pro rok 2009
3. Návrh změny Statutu celouniverzitní interní grantové agentury ČZU
4. Návrh úpravy metodiky Hodnocení výkonů ve vědě a výzkumu
5. Úprava Studijního a zkušebního řádu ČZU pro studium v doktorských studijních
programech
6. Návrh na založení Centra podpory zahraničních projektů - statut
7. Vyhlášení harmonogramu voleb rektora, volba volební komise
8. Různé

Předseda doc. Jiří Remeš přivítal hosty a senátory na zasedání a zahájil jednání.

1. Kontrola zápisu - bez připomínek.
2. Návrh rozpočtu státní neinvestiční dotace ITS pro rok 2009, Metodika tvorby
rozpočtu kateder ITS
Nejprve ředitel ITS prof. Havrland seznámil přítomné s metodikou a se strukturou rozpočtu
ITS. Tajemnice ITS Ing. Ackermann Blažková vysvětlila způsob rozdělení prostředků. Při
tvorbě rozpočtu bylo přihlédnuto ke specifice ITS.
Doc. Remeš vznesl dotaz týkající se vázaných prostředků (5 %), které nebyly v rozpočtu ITS
vylišené. Předkladatelé rozpočtu ujistili, že celková rozpočtená částka je již bez oněch 5 %.
Prof. Pulkrábek upozornil, že předkládaný dokument by měl obsahovat rozdělení prostředků
na jednotlivé katedry ITS. Následovala diskuze nad postavení ITS a možných změnách
v budoucnosti. Následovalo hlasování o rozpočtu ITS:
AS ČZU jednomyslně schválil předloženou metodiku a rozpočet ITS na rok 2009.
3. Návrh změny Statutu celouniverzitní interní grantové agentury ČZU
Důvody změny statutu (článek 9, bod 6) objasnila paní prorektorka doc. Tichá.
AS ČZU jednomyslně schválil předložený statut.
4. Návrh úpravy metodiky Hodnocení výkonů ve vědě a výzkumu
Prof. Hron a doc.Tichá shodně konstatovali, že úprava vnáší více pružnosti do rozhodování i
těm, kteří výsledky evidují a dále s nimi pracují. Metodika Rady a vlády platí v úpravě pro
každý rok, princip se nemění. Doc . Remeš vznesl dotaz týkající se možnosti využívat data
v RIV jako vstup pro hodnocení VaV při tvorbě rozpočtu ČZU. Podle prorektorky doc. Tiché
je problém v časovém posunu plnění RIVu, při tvorbě rozpočtu by nebyly k dispozici data za
předcházející rok.
AS ČZU jednomyslně schválil předloženou metodiku.

5. Úprava Studijního a zkušebního řádu ČZU pro studium v doktorských studijních
programech.
Vzhledem k proběhlé akreditaci některých doktorských studijních programů s délkou trvání 4
roky, došlo k úpravě doby studia i ve Studijním a zkušebním řádu ČZU na 3 nebo 4 roky.
AS ČZU jednomyslně schválil předložený Studijní a zkušební řád.
6. Návrh na založení Centra podpory zahraničních projektů – statut
Rektor prof. Hron uvedl, že je třeba vybudovat velmi úzký a profesionální tým, který by
sledoval světový a evropský vývoj, který by pomáhal zejména s formálními náležitosti
podávání přihlášek zahraničních projektů. Počet zahraničních projektů se zvyšuje a
v budoucnu se bez nich neobejdeme. Pro začátek je snahou vytvořit dvě celouniverzitní
funkční místa , která by se touto problematikou zabývala.
Doc.Krepl uvedl, že tento záměr je pro ITS velkým přínosem a koordinaci s ostatními
fakultami podporuje.
Ing.Hrabě doporučuje doplnit, že se výběr zaměstnanců tohoto centra děje na základě
výběrového řízení. Tato připomínka byla vedení ČZU akceptována.
Také prof.Slavík z IVP vyslovil tomuto projektu podporu.
Senát bere předložený materiál na vědomí.
7. Vyhlášení harmonogramu voleb rektora, volba volební komise.
V úvodu předseda AS ČZU doc Remeš přiměl, že při volbě rektora se musí postupovat podle
Volebního a jednacího řádu AS ČZU (ten je pro všechny k dispozici na webových stránkách
školy). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však navíc požaduje, aby podklady pro
jmenování nového rektora ministerstvo obdrželo již do 31.10.2009. V harmonogramu voleb
rektora musí být s tímto požadavkem počítáno. Doc. Remeš proto navrhl následující
harmonogram voleb:
Harmonogram voleb
Lhůta pro návrhy kandidátů na funkci rektora by měla končit v prvním týdnu zimního
semestru (do 1.10. 2009).
Následující týden v úterý 6.10. 2009 by mělo proběhnout setkání akademické obce ČZU, kde
by došlo k představení a diskuzi s kandidáty.
K volbě rektora by poté došlo na zasedání AS ČZU v úterý 13.10.
Volba volební komise
Volbu rektora řídí tří členná Volební komise, která si ze svého středu zvolí předsedu a vyhlásí
volbu kandidáta na funkci rektora.
Navržení kandidáti do volební komise:
prof. Homolka
prof. Slavík
prof. Pulkrábek
Ing. Skála
doc. Krepl

- kandidaturu přijímá
- kandidaturu nepřijímá
- kandidaturu přijímá
- kandidaturu přijímá
- kandidaturu nepřijímá

Hlasování o volbě členů volební komise:
prof. Homolka
prof. Pulkrábek

Ing. Skála
14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 členové se zdrželi hlasování
Volební komise ve složení prof. Homolka, prof. Pulkrábek, Ing. Skála byla zvolena.

8. Různé
Návrh úpravy kolejného
Návrh úpravy kolejného zdůvodnil Ing.Boháček. Úpravy kolejného se v posledních čtyřech
letech neprováděly, nárůst spotřeby energií se na kolejích ČZU zvýšil o 70 %. Navýšení
kolejného činí v průměru 250,-Kč za měsíc. V měsících červenec a srpen budou nainstalovány
ve všech budovách kolejí měřící přístroje energií a spotřeba energií bude vyhodnocována.
V letošním roce byl poprvé sestaven rozpočet tak, že každá budova kolejí je samostatné
nákladové středisko a hospodaří samostatně. Obsazenost kolejí během roku kolísá a ovlivňuje
hospodaření.
Doc. Remeš se zajímal o to, zda příjmy z kolejného pokryjí náklady na provoz a zda zvýšení
kolejného nebude mít za důsledek neobsazenost kolejí studenty.
V současné době příjmy pokrývají náklady, informoval Ing.Boháček. Zvýšilo se odhlašování
studentů v červnu a v září, toto ovlivní celkové hospodaření. Výsledek bude znám na konci
roku. Na příštím zasedání AS ČZU předloží Ing.Boháček materiál celkových nákladů a
výnosů kolejí za první půlrok po měsících.
Senát bere předložený Návrh úpravy kolejného na vědomí.
Doc. Vymazal z pracovních důvodů odešel ze zasedání.
Rektor prof. Hron seznámil AS ČZU s aktuálními aktivitami ČZU:
o prováděné parkové úpravy v areálu ČZU sponzoruje firma Metrostav a.s.
o výstavba plánovaného mezifakultního zařízení je potvrzena
o proběhne rekonstrukce jídelny
o FŽP obdržela insignie děkana a proděkanů
o úspěšně proběhly sportovní hry zaměstnanců
o uskutečnilo se již tradiční Miss AGRO
o ŠLP Kostelec nad Černými lesy již vykazuje, přes velmi špatnou situaci na trhu se
dřevem, uspokojivé výsledky hospodaření
o ŠZP Lány - hospodaření je zatím v letošním roce ekonomicky problémové, zejména
kvůli nízkým výkupním cenám mléka
o došlo k uklidnění situace mezi studentskými spolky ČZU
o staneme se hostiteli Akademického mistrovství
o ekonomická situace nutí k šetření ve všech oblastech, snahou vedení je, aby se to
neprojevilo na ohodnocení zaměstnanců.
Doc. Remeš předložil k prostudování a k diskusi materiál Univerzity Karlovy „Perspektivy
dalšího vývoje českého vysokého školství“. Tento materiál vznikl jako alternativa MŠMT
dříve prosazovanému návrhu nového zákona o terciárním vzdělávání. Má být především
východiskem pro další diskuzi. Předseda AS ČZU proto vyzývá senátory i ostatní členy
akademické obce ČZU k jeho prostudování , materiál je ke stažení na adrese
http://iforum.cuni.cz . Případné připomínky a náměty je nutné směřovat na doc.Remeše,
nejpozději do konce července musí předány na RVŠ.

Senátorům byla připomenuta povinnost předložení lustrační osvědčení.
Doc. Remeš ve spolupráci s JUDr. Bergerem upřesní podmínky, za kterých mohou setrvat
studenti-senátoři, kteří ukončili studium a zároveň pokračují ve studiu bezprostředně
navazujícího studijního programu, v akademickém senátu. Pro uplatnění této možnosti bude
nutné provést úpravu Volebního a jednacího řádu AS ČZU. Tato změna bude předložena
na následujícím zasedání AS ČZU.
Na závěr zasedání předseda AS ČZU doc. Remeš poděkoval hostům a členům
akademického senátu za aktivní účast a popřál všem příjemné prázdniny. Příští zasedání AS
ČZU se předpokládá 6.10.2009, následně bude svoláno volební zasedání 13.10.2009.

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

Zapsala: Hanusová Zuzana

