Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 17.3.2009
Přítomni: dle prezenční listiny a prof.Ing. Jan Hron, Ing. Jiří Boháček, Bc. Michal Novák
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Metodika rozdělení státní dotace na rok 2009
3. Rozpočet ČZU na rok 2009
4. Informace o RVŠ, výsledek průzkumu mezi členy AS ČZU (způsob výběru rektora
VŠ v nové legislativě)
5. Různé – doplnění VR ČZU
Požadavek studentských zástupců v AS ČZU
S ohledem na přítomnost hostů a očekávanou délku celého jednání byl v úvodu zasedání
projednán bod původně zařazený do různého. Členka AS ČZU a zároveň i členka Studentské
unie (SU) při ČZU Zuzana Marková přednesla žádost, která vzešla od studentských zástupců
AS ČZU. Požadují změnu reprezentanta ve Studentské komoře Rady vysokých škol (SK
RVŠ) s odůvodněním, že zástupce nevzešel z návrhu studentských zástupců AS ČZU a také
proto, že delegovaný zástupce studentů do SK RVŠ by podle mínění studentských senátorů
měl být členem AS ČZU nebo členem některého studentského spolku při ČZU.
Doc.Remeš navrhl, aby se tato žádost stala bodem příštího zasedání AS ČZU, kam budou
pozvány všechny zúčastněné strany. S tímto postupem vyslovil AS souhlas
Pro 27 hlasů, proti 0 hlasů, nikdo se nezdržel
Bc. Novák zástupce SU pozval přítomné na koncert skupiny G*apeels dne 30.3.2009 ve 20
hodin v kruhové hale ČZU.
1. Kontrola zápisu
Bez připomínek
2. Metodika rozdělení státní dotace na rok 2009
Stanovisko ekonomické komise AS ČZU
K zásadním změnám v metodice nedošlo, konstatovala Ing. Šilerová. Ekonomická komise
(EK) na svém zasedání diskutovala potřebu zpracování nové metodiky s příchodem nového
vysokoškolského zákona. Závěrem EK doporučila předloženou metodiku přijmout.
Rektor prof. Hron informoval přítomné o tom, že předložená metodika byla v lednu na úrovni
Kolegia rektora projednána a souhlas vyjádřili děkani všech fakult.
Prof. Vašák upozornil na fakt, že v metodice chybí ocenění jakékoliv spolupráce s praxí
(odborné semináře, sborníky, konference...).
Je obtížné prosadit metodiku, která je objektivní, konstatoval prof. Hron a dodal mimo jiné, že
záměr vlády je posílit základní výzkum.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil předloženou Metodiku rozdělení státní dotace na rok 2009
3. Rozpočet ČZU na rok 2009
Úvodní informace rektora prof. Hrona
Na ČZU studuje stále větší počet studentů a ČZU je na sedmém místě v přepočtu studentů
mezi univerzitami v ČR. Na jednoho akademického pracovníka připadá nejvyšší počet

studentů v porovnání se všemi ostatními univerzitami, nejvyšší úrovně je také dosaženo
ve výši průměrné mzdy akademických pracovníků.
Dále prof. Hron představil předkládaný dokument Rozpočet ČZU na rok 2009. Mimo jiné
zdůraznil, že do září tohoto roku je z rozpočtu 5 % vázáno MŠMT. Na závěr požádal o
racionální využívání prostředků.
Stanovisko ekonomické komise
Ekonomická komise se rozpočtem zabývala na svém zasedání, kterému byl přítomen i kvestor
Ing.Boháček. Jednali především o rozdělení prostředků celouniverzitního fondu a podílu
jednotlivých fakult, navýšení v oblasti provozu areálu (rekonstrukce kanalizace), finanční
pomoci Technické fakultě, o fondu sociálním.
Závěrečné stanovisko: EK doporučuje rozpočet ke schválení.
Ing.Boháček vysvětlil navýšení v oblasti provozu areálu. Jak již bylo zmíněno, jedná se o
kanalizaci, dále pak statické problémy s objektem na FAPPZ. Je třeba předejít haváriím.
Ing. Růžička by uvítal lepší kontrolu nad výkony vědy a výzkumu, nejasnosti okolo uznávání
výkonů v oblasti VaV konstatoval i doc. Remeš.
Prof. Hron apeloval na dodržování pravidel pro kvantifikaci vědecké práce, která jsou dána.
V tomto ohledu záleží na přístupu děkanů a proděkanů jednotlivých fakult. Vyzdvihl práci
prof.Jílka z FAPPZ.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil Rozpočet ČZU na rok 2009
4. Informace o RVŠ, výsledek průzkumu mezi členy AS ČZU (způsob výběru rektora
VŠ v nové legislativě)
Doc. Remeš informoval o zasedáních předsednictva RVŠ, která se věnují mimo jiné i průběhu
přípravy věcného záměru zákona o terciárním vzdělávání. S touto problematikou souvisí již
proběhlý průzkum názorů členů AS ČZU na způsob výběru rektora v nové legislativě.
Výsledek průzkumu doc. Remeš zaslal na jednání akademického fóra. Většina senátorů
zvolila z nabízených možností variantu volby rektora na společném zasedání Správní rady a
AS, významnější podíl měla pak i poslední varianta (jiný způsob), ve které byla zřejmá
jednoznačná preference současné podoby – tedy volbou AS.
Zájemci mohou navštívit stránky www.radavs.cz a sledovat dění v tomto orgánu.
Rektor prof.Hron informoval o stále probíhajících jednáních k této otázce jak na půdě Rady
VŠ, tak na zasedáních České konference rektorů a pracovní skupiny pro přípravu věcného
záměru zákona.
Dále prof. Hron informoval o žádosti MŠMT o poskytnutí e-mailových adres všech členů AS,
na které by byly zaslány materiály týkající se dané problematiky. Přístup k adresám bude ještě
prokonzultován s právníkem.
Proběhla diskuse.
5. Různé
Dojmenování členů VR ČZU
Prof.Hron předložil návrh na dojmenování členů VR ČZU a krátce představil navrhované
členy. Jednalo se o doc. Ing. Petra Skleničku, CSc. a prof. Ing. Vladimíra Jurču, CSc.
AS jednomyslně schválil nově navrhované členy VR ČZU

Doplnění členů EK a LK FŽP
Bylo dokončeno jmenování zbývající zástupců Fakulty životního prostředí do ekonomické a
legislativní komise AS ČZU. Navrženi byli:
Ekonomická komise - Ing. Petr Skála
Legislativní komise - Kateřina Vaňková
Výsledek hlasování:
Pro 25, proti 0, zdrželi se 2, uvedení kandidáti byli zvoleni.
Prof. Hron všechny senátory pozval na velikonoční koncert, který se uskuteční dne 8.4.2009
v 19. hodin v prostorech auly. Poděkoval za prostudování předkládaných návrhů a jejich
schválení.
Ing. Skála vyslovil názor, že univerzita by se mohla lépe prezentovat navenek (webové
stránky , zpravodaj, tisk, televize...). Do příštího zasedání AS zpracuje zprávu o současném
stavu a navrhne, jak jej zlepšit.
Předběžný termín příštího zasedání AS je stanoven na 14.4.2009.
Doc. Remeš poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání a ukončil zasedání.

Vyřizuje: Hanusová Zuzana

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

