Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 15.12. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jiří Balík, CSc., doc. PhDr. Michal Lošťák, PhD.,
Ing. Josef Vojáček, Ing. Petr Zasadil, Ph.D., JUDr. František Janouch, Prof. Ing. Milan Slavík,
CSc.
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Příprava přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 a propagace studijních programů
na ITS ČZU v Praze
3. Jmenování vědecké rady ITS
4. Pravidla studia univerzity třetího věku na ČZU
5. Návrh na doplnění Vnitřního mzdového předpisu ČZU
6. Zrušení pracoviště ČZU: UNICO-AGRIC
7. Informace rektora o programu zasedání SR ČZU ze dne 16.9.2010
8. Různé
Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Příprava přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 a propagace studijních
programů na ITS ČZU v Praze
Doc. Srnec uvedl, že předkládaný dokument plně odpovídá akreditačnímu materiálu
schválenému MŠMT a byl projednán kolegiem rektora. Po formálních připomínkách, které
zástupci ITS přijali, byl dokument předložen ke schválení.
Pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování
AS schválil dokument Příprava přijímacího řízení pro školní rok 2011/2012 a
propagace studijních programů na ITS ČZU v Praze
3. Jmenování vědecké rady ITS
Důvodem pro inovaci VR ITS v současné době je záměna těch členů VR, kteří se v důsledku
loňských voleb stali děkany fakult, členství nového rektora ČZU ve VR (ITS je rektorátní
útvar) a respektování změn, ke kterým dochází ve vedení ITS v současné době.
Prof. Havrland stručně představil jednotlivé navrhované členy:
prof. Ing.Bohumil HAVRLAND, CSc., předseda vědecké rady
doc. Ing. Karel SRNEC, PhD.
doc.Dr. Ing. Eloy FERNÁNDEZ CUSIMAMANI
Ing. Petra CHALOUPKOVÁ, PhD.
Ing. Bohdan LOJKA, PhD.
Ing. Jan BANOUT, PhD.
doc. MVDr. Daniela LUKEŠOVÁ, CSc.
doc. Ing. Ladislav KOKOŠKA, PhD.
prof. Ing. Jiří BALÍK, CSc.
doc. PhDr. Michal LOŠŤÁK, PhD.
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prof. MVDr.František JÍLEK, DrSc.
Ing. Petr MÁCA, PhD.
prof. Ing. Milan SLAVÍK, CSc.
prof.Dr.Ing. František KUMHÁLA
prof. Ing. Luděk ŠIŠÁK, CSc.
prof. Ing. Miroslav SVATOŠ, CSc.
prof. Ing. Vladislav ČURN, PhD.
doc. Ing. Tomáš DOUCHA, CSc.
doc. Ing. Petr DUCHEK, CSc.
doc. Ing. Jan CHYSKÝ, CSc.
assoc. prof. Didier PILLOT
prof. Carmelo RAPISARDA, PhD.
prof. Ladislav KABÁT, PhD.
prof. Ing. Patrick VAN DAMME, PhD.
AS ČZU jednomyslně schválil navrhované složení VR ITS ČZU.
4. Pravidla studia univerzity třetího věku na ČZU
Pravidla studia univerzity třetího věku jsou vnitřní předpis, který vychází se zákona o
vysokých školách, uvedl prorektor pro pedagogickou činnost Ing. Zasadil. Dokument prošel
jednáními na úrovni proděkanů pro pedagogickou činnost a kolegiem rektora. ČZU poskytuje
uchazečům možnost studovat v 4-6 semestrových programech U3V, v krátkodobých kurzech
a také formou virtuální výuky.
AS ČZU jednomyslně schválil navrhované zněny Pravidel studia univerzity třetího věku
na ČZU
5. Návrh na doplnění Vnitřního mzdového předpisu ČZU
Rektor prof. Balík vysvětlil důvody návrhu na doplnění předpisu. Při uzavírání pracovních
smluv na ČZU v Praze s řešiteli projektů mají v současné době řešitelé povinnost uvádět do
návrhů rozpočtů projektů třináctý plat, který však není při vykazování práce na projektech
metodou „timesheetů“ možná (tato metoda se u některých grantových agentur doporučuje).
Požadavek vyplacení třináctého platu při podávání návrhů projektů řešitele může
znevýhodňovat, někdy dokonce odporuje pravidlům grantové agentury.
Článek 1
Doplnit červeně vyznačenou formulaci:
Poslední věta: Vztahuje se na všechny zaměstnance ČZU včetně zaměstnanců přijatých na
projekty všech typů, s výjimkou zaměstnanců, kteří mají mzdu sjednanou v individuální
smlouvě o smluvní mzdě a rektora, jehož mzdu stanovuje ministr školství, mládeže a
tělovýchovy.
Článek 5
Dodat nový odstavec:
5. Zaměstnanci přijatí výhradně na projekty všech typů jsou odměňováni podle tohoto
Vnitřního mzdového předpisu, pokud poskytovatel nestanoví jinak; v tomto případě jsou
odměňováni podle podmínek poskytovatele.
AS ČZU jednomyslně schválil navrhovaná doplnění Vnitřního mzdového předpisu ČZU
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6. Zrušení pracoviště ČZU: UNICO-AGRIC – zprostředkovatelská a inženýrská
kancelář
Prof. Balík uvedl, že UNICO-AGRIC již ztratila na univerzitě své opodstatnění. Fakulty a
katedry si organizují doplňkovou činnost (konference) samostatně. Soukromé firmy nabízejí
výhodnější ceny služeb. S náhradou se nepočítá. Majetek bude převeden na rektorát. Ing.
Ledvinka odchází do důchodu.
AS ČZU jednomyslně schválil navrhované zrušení pracoviště UNICO-AGRIC
7. Informace rektora o programu zasedání SR ČZU ze dne 16.9.2010
Prof. Balík informoval o programu zasedání SR ČZU ze dne 16.9.2010. Členové SR ČZU
schválili Dlouhodobý záměr ČZU na období 2011-2015 a Aktualizaci dlouhodobého záměru
ČZU pro rok 2011. Dále podrobně seznámil přítomné s projednávanými majetkovými
záležitostmi. SR ČZU udělila souhlasy s připravovanými prodeji a žádostmi o zřízení věcných
břemen. Pozemkový fond ČR převede bezplatně na ČZU 597.508 m2 půdy. S těmito
záležitostmi byl již akademický senát ČZU předběžně seznámen na předchozím jednání.
4. Různé
Rektor ČZU prof. Balík dále akademický senát informoval:
• Výběrové řízení na telefonního operátora proběhne v lednu 2011, čísla služebních
telefonů zůstanou zachována.
• ČZU podala žalobu na firmu Roman Marek – Transport, zaplacení dlužného
nájemného, vyklizení pozemku a jeho uvedení do původního stavu.
• Kolaudace mezifakultního centra je plánována na 18.ledna 2011. V únoru 2011
proběhne slavnostní otevření, to vše za předpokladu optimálního průběhu a dokončení
prací.
• Provozovateli menzy firmě DORA GASTRO byla doručena výpověď. Výběrové
řízení na nového provozovatele bude vypsáno v lednu 2011.
• Zpracovává se studie, která by měla vyhodnotit možnosti rozšíření parkovacích míst
v areálu ČZU.
Doc. Remeš přinesl informace ze zasedání předsednictva a sněmu RVŠ, kde v poslední době
probíhají diskuze nad financováním vysokých škol v dalších letech i nad předpokládanou
reformou terciárního vzdělávání. Zvýšená pozornost se také věnuje kvantifikaci vědecké
činnosti. Doc. Remeš upozornil na záměr zpracovat oborové metodiky hodnocení a vyzval
k aktivní účasti na tomto procesu.
Ing. Skála (zástupce AS ČZU v redakční radě) by si přál více prostoru k prezentaci práce AS
ČZU na webových stránkách školy a ve Zpravodaji ČZU.
Na závěr zasedání předseda AS ČZU doc. Remeš upozornil na to, že si v letošním roce
připomínáme 20tileté výročí znovuobnovení akademických svobod na vysokých školách
v ČR a s tím spojenou existenci akademických senátů a principů samosprávné demokracie.
Dále doc. Remeš připomněl, že v současné právní úpravě nemají akademické senáty tzv.
zákonodárnou pravomoc, plní však důležitou a nezastupitelnou kontrolní činnost. Protože se
právě skrze akademické senáty v řízení a správě vysokých škol uplatňují demokratické a
samosprávné principy, je třeba význam a postavení akademických senátů zachovat i
v budoucnu jako záruku nezávislosti vysokých škol.
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Prof. Balík v závěru zasedání poděkoval všem členům AS ČZU za vykonanou práci a popřál
jim hodně úspěchů v novém roce.
Doc. Remeš poděkoval všem senátorům za účast a aktivní přístup při jednání a zasedání
ukončil.

Doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.
předseda AS ČZU
v.r.
Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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