Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 14.4.2009

Přítomni: dle prezenční listiny a prof.Ing. Jan Hron, Ing. Jiří Boháček, prof.Ing. Zdeňka
Wittlingerová, prof. RNDr.Jaroslav Havlíček, prof. RNDr.Václav Slavík, Jan Borák, Bc.
Michal Novák
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Výroční zpráva o hospodaření ČZU za rok 2008
3. Výroční zpráva o činnosti ČZU za rok 2008
4. Investiční akce na rok 2009
5. Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech,
Stipendijní řád ČZU v Praze, Disciplinární řád pro studenty ČZU v Praze - změny
6. Nominace zástupce studentů do Studentské komory Rady vysokých škol
7. Různé
Předseda doc.Ing. Jiří Remeš přivítal hosty a senátory na zasedání a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu
Bez připomínek.

2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008
Stanovisko ekonomické komise AS ČZU
Ing. Šilerová informovala o zasedání EK, která se zaměřila hlavně na rozpracované a
plánované stavby v areálu univerzity. Nárůst finančních prostředků na bankovních účtech
univerzity je způsoben dobrým hospodařením, tržbami z prodeje školních podniků a prodejem
majetku školních podniků. Ceny v univerzitní menze byly zaokrouhleny na celé koruny.
Ekonomická komise doporučuje výroční zprávu o hospodaření ČZU za rok 2008 ke schválení.
Prof. Pulkrábek potvrdil dobré hospodaření školních podniků.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil předloženou Výroční zprávu o hospodaření za rok 2008

3. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008
Úvodní informace.
Prof. Havlíček představil zprávu, která je zpracována podle požadavků Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Sumarizuje stav univerzity k 31.12.2008. Je také zveřejňována na
webových stránkách školy a přispívá k reklamě univerzity.
Ing. Šilerová zaznamenala chyby ve složení a stavu AS.
Ing. Růžička poukázal na formální chyby v textu a chyběly mu zmínky o dalších akcích
univerzity.
PeadDr.Vavrla navrhl do zprávy doplnit významné úspěchy i na poli sportovním.
Prof. Havlíček vysvětlil, proč ve zprávě nalezneme jen akce nejdůležitější. Sportovní úspěchy
doplní a ostatní nedostatky budou odstraněny.
Závěrečné hlasování:
Pro 23 hlasů, proti 2 hlasy, hlasování se zdrželi 2 senátoři
předložená Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 byla schválena

4. Investiční akce na rok 2009
Stanovisko ekonomické komise AS ČZU
Ing. Šilerová konstatovala, že EK neměla k dokumentu žádné připomínky. Do budoucna
požádala o dodávání tabulek v programu Excel.
Ekonomická komise doporučuje tento materiál ke schválení.
Ing. Janeček se dotázal, z jakých zdrojů bude financována investiční akce v Louňovicích.
Tato akce bude financována z operačních programů, vysvětlil Ing. Boháček.
Prof. Hron poznamenal, že ČZU investuje podle potřeb a momentálně se řeší havarijní stav na
kolejích.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil předložený dokument Investiční akce na rok 2009

5. Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech,
Stipendijní řád ČZU v Praze, Disciplinární řád pro studenty ČZU v Praze
Prof. Havlíček vysvětlil předkládané změny v jednotlivých řádech.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil předložené dokumenty
Doc. RNDr. Ing. Landa z pracovních důvodů ze zasedání odešel.
6. Nominace zástupce studentů do Studentské komory Rady vysokých škol
Jak bylo odhlasováno na minulém zasedání AS ČZU 17.3.2009, senátoři se zabývali
požadavkem studentských zástupců AS ČZU na odvolání stávajícího zástupce Studentské
komory Rady vysokých škol Jana Boráka.
Předseda AS ČZU doc. Remeš nejprve senátory informoval o schůzce, která proběhla týden
před zasedáním AS (7.4. 2009) za účasti Jana Boráka – zástupce ČZU ve studentské komoře
RVŠ a některých senátorů za studenty. Zde se tato záležitost také diskutovala. Poté vyzval
zástupce studentů v AS ČZU, aby přednesli své požadavky.
Zuzana Marková vystoupila s návrhem na odvolání současného zástupce ČZU ve SK RVŠ,
s následujícím odůvodněním této žádosti:
• zástupce nevzešel z návrhu studentských zástupců v AS ČZU,
• delegovaný zástupce studentů do SK RVŠ by podle mínění studentských senátorů měl
být členem AS ČZU nebo členem některého studentského spolku při ČZU,
• stávající zástupce Jan Borák nepředává informace ze zasedání RVŠ studentským
zástupcům AS ČZU, na pozvání ke schůzkám nereagoval.
Jako nového kandidáta navrhují Zuzanu Věšínovou. Zástupcem by zůstala Ing. Divišová, aby
nebyla narušena kontinuita v práci v RVŠ.
Vystoupení Jana Boráka
Chybu v komunikaci se studentskými senátory přiznává, na jejich schůzky však podle jeho
vyjádření zván nebyl. Proběhlé dvě schůze v RVŠ byly ustavující. K důležitějším jednáním
došlo na poslední schůzi RVŠ, která proběhla v minulém týdnu. Souhlasí i s tím, že by
zástupce do SK RVŠ měli navrhovat zástupci z řad studentů AS ČZU. Svůj mandát dává
k dispozici s cílem, aby byly půtky mezi studentskými spolky a studenty zastaveny. Nicméně
svoji rezignaci neoznámil.
Prof. Pulkrábek a Ing. Šilerová shodně konstatovali, že Jan Borák byl v době voleb do SK
RVŠ jediným kandidátem a byl řádně zvolen AS ČZU. Ing. Šilerová doporučuje tuto změnu

probrat v širším rozměru ve fakultních senátech. Dále konstatovala, že dlouhodobě postrádá
jakýkoliv přenos informací ze zasedání RVŠ jak od studentů, tak od profesorů.
Prof. Pulkrábek souhlasí s tím, že by si studenti měli navrhovat zástupce do SK RVŠ.
Ing. Janeček vidí problém jen ve špatné komunikaci studentských zástupců v AS ČZU a
Janem Borákem. Důvody pro odvolání nejsou podle něho dostatečné.
Bc. Novák upozornil, že před volbou studentského zástupce do RVŠ žádal, aby si studenti
navrhli svého kandidáta.
V pokračující diskuzi zaznívaly názory jak pro, tak i proti odvolání současného zástupce ČZU
ve studentské komoře RVŠ a dotýkaly se i postavení a fungování Studentské unie.
Po ukončení diskuze dal doc. Remeš hlasovat o návrhu části studentských senátorů o odvolání
současného zástupce ve SK RVŠ Jana Boráka.
Hlasování o odvolání Jana Boráka ze SK RVŠ.
pro 13 hlasů, proti 4 hlasy, 10 senátorů se zdrželo hlasování
Výsledek hlasování – nedošlo k odvolání současného zástupce
7. Různé
Bc. Michal Novák informoval o aktivitách Studentské unie.
Prof. Hron zdůraznil, že zájmem a snahou vedení je komunikace se všemi studenty a se všemi
studentskými spolky. Na studentech pak je, aby došli k dohodě.
Ing. Skála naznačil možné cesty vedoucí ke zkvalitnění prezentace naší univerzity a požádal
všechny senátory o pomoc.
Předseda AS ČZU doc. Remeš v této souvislosti oznámil, že delegoval Ing. Skálu (senátor za
FŽP) do redakční rady Zpravodaje ČZU, jakožto zástupce AS ČZU. Akademický senát vzal
tuto informaci na vědomí.
PaedDr.Vavrla pozval přítomné na plánovaný rektorský den 13.5.2009 a sportovní den
zaměstnanců 21.5.2009.
Prof. M.Slavík vyjádřil uspokojení nad aktivitami studentů a studentských spolků. Jednání,
při kterých dochází i ke sporům, by však měla směřovat ku prospěchu univerzity a měla by
být vedena slušným způsobem hodným akademické půdy.

Doc. Remeš poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání a ukončil zasedání.

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

Vyřizuje: Hanusová Zuzana

