Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 22. 9. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jiří Balík, CSc., doc. PhDr. Michal Lošťák, Ing.
Josef Vojáček, JUDr. František Janouch,
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Projednání postoje ČZU v Praze k věci výstavby paralelní dráhy na Ruzyňském letišti
3. Dlouhodobý záměr a Aktualizace Dlouhodobého záměru ČZU - změny a doplnění
4. Rozpočet ČZU na rok 2010 - aktualizace
5. Různé Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Projednání postoje ČZU v Praze k věci výstavby paralelní dráhy na Ruzyňském letišti
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 17. 12. 2009 usnesením č. 32/59 Zásady územního
rozvoje hl. m. Prahy vydané jako opatření obecné povahy č. 8/2009, s účinnosti ode dne 6. 1.
2010.
V rámci citovaných Zásad je plánována stavba nové paralelní vzletové a přistávací dráhy,
vzletových a přistávacích prostor letiště Praha-Ruzyně a vymezení oblasti zasažené provozem
letiště (SL/1), do níž spadá i areál České zemědělské univerzity v Praze.
Starosta městské části Praha Suchdol Ing. Petr Hejl a zástupce advokátní kanceláře Šikola se
zúčastnili zasedání AS ČZU, aby vysvětlili důvody připravovaného Návrhu na zrušení
opatření obecné povahy č. 8/2009 - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy schválené
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009, k Nejvyššímu správnímu
soudu.
Žaloba se bude opírat o tyto 4 žalobní důvody:
1. Absence nebo nedostatečné vymezení limitu území z hlediska ochrany před hlukem.
Ze Zásad musí být zřejmé, v jakém rozsahu bude okolí letiště dotčeno nadlimitním
hlukem a to i v případě, že se nepodařilo vyargumentovat, že Zásady by měly přímo
vymezovat ochranné hlukové pásmo kolem letiště.
2. Neposouzeni synergických a kumulativních vlivů, zejména SOKP a letiště a to
především z hlediska hluku.
3. Nepřezkoumatelnost vyhodnoceni vlivu na životní prostředí, s odkazem na hodnocení
v SEA.
4. Neposouzení variant vzletové a přistávací dráhy, především srovnání s nulovou
variantou, tedy vůbec potřeba nové vzletové dráhy a vyhodnoceni a porovnání kladů
a záporů takového řešení.
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V závěru svého vystoupení Ing. Hejl požádal ČZU v Praze o podporu a účast v připravované
žalobě.
Doc. Remeš otevřel diskusi.
Ing. Růžička uvedl, že rozšíření leteckého provozu bude automaticky generovat nárůst
automobilové dopravy. V Západní Evropě se letiště nacházení daleko od měst a jejich
dostupnost je řešena např. vlakovými spoji. ČZU v minulosti připomínkovala posudek EIA,
který byl zpracováván v souvislosti s přípravou rozšíření letiště Ruzyně.
Doc. Landa dodal, že v leteckém koridoru poklesne cena nemovitostí a změní se koeficient
jejich oceňování. Mnohými odbornými studiemi je prokázáno, že kolem letišť dochází
k znečišťování půd a ovzduší.
Prof. Pulkrab se dotázal, zda má ČR v otázce letového provozu a rozvoje letišť v návaznosti
další druhy dopravy zpracovanou ucelenou koncepci.
Starosta Ing. Hejl konstatoval, že na Ministerstvu pro místní rozvoj a na Ministerstvu dopravy
neexistuje souhrnný materiál zabývající se touto problematikou.
Ing. Herák by uvítal možnost vyslechnout argumenty k připravovanému záměru od
protistrany.
Prof. Balík a doc. Remeš shodně uvedli, že při posuzování záměru rozšíření letiště z pozice
univerzity, převažují v hodnocení pouze negativa. Ze strany letiště a dalších dotčených orgánů
nepřišla žádná nabídka na diskusi ani kompenzaci našeho omezení.
Prof. Balík a doc. Remeš poděkovali Ing. Hejlovi a zástupci advokátní kanceláře Šikola za
účast na jednání. Po té proběhlo hlasování o následujícím usnesení:
"AS ČZU schvaluje podání Návrhu na zrušení opatření obecné povahy č. 8/2009 - Zásady územního
rozvoje hl. m. Prahy schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 32/59 ze dne 17. 12. 2009, k
Nejvyššímu správnímu soudu, jehož spolunavrhovatelem je ČZU v Praze, a který v koordinaci Městské
části Praha-Suchdol podává v zastoupení všech navrhovatelů advokátní kancelář Šikola a partneři,
s.r.o."

Výsledek hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 0
Vedení univerzity sdělí závěr z jednání senátu a ostatních orgánů ČZU zástupcům
Městské části Praha Suchdol.

3. Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí
činnosti České zemědělské univerzity v Praze na období 2011-2015 a jeho aktualizace
pro rok 2011 - změny a doplnění
Rektor ČZU prof. Balík konstatoval, že oba dokumenty byly AS ČZU schváleny dne 29. 6.
2010. Z důvodu přizpůsobování se dalšímu vývoji finanční situace musí dojít v Dlouhodobém
záměru ČZU a v Aktualizaci Dlouhodobého záměru ČZU na období 2011-2015 ke změnám a
doplněním.
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Prof. Balík a prorektor doc. Lošťák podrobně vysvětlili konkrétní změny a zodpověděli
dotazy.
Ing. Šilerová informovala o závěru jednání Ekonomické komise AS ČZU, kterého se zúčastnil
kvestor Ing. Vojáček. Ekonomická komise souhlasí s úpravami v předkládaných
dokumentech.
AS ČZU jednomyslně schválil předkládané změny a doplnění Dlouhodobého záměru
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti ČZU na
období 2011-2015 a Aktualizace Dlouhodobého záměru pro rok 2011

4. Rozpočet ČZU na rok 2010 - aktualizace
Ekonomická komise se aktualizací rozpočtu ČZU na rok 2010 podrobně zabývala a
doporučuje předkládané změny ke schválení. Univerzita se musí se snížením dotací ze
státního rozpočtu vyrovnat a přidělené prostředky vynakládat co nejhospodárněji.
Doc. Remeš přítomné seznámil s usnesením předsednictva Rady vysokých škol (PRVŠ)
k úpravě rozpočtu veřejných vysokých škol (VVŠ), které jsou snížením finančních prostředků
v rámci MŠMT ČR nejvíce postiženy. V tomto usnesení se považuje rozhodnutí ministerstva
o tzv. vázání prostředků VVŠ v roce 2010 za neoprávněné a dále zde PRVŠ vyzývá MŠMT
k transparentnímu postupu při sestavování rozpočtu pro VVŠ v roce 2011.
Prof. Balík informoval o závěrech z jednání konference rektorů. Z jednání vyplynulo, že
naprosto klíčové je transparentní rozdělování finančních prostředků jednotlivým vysokým
školám.
AS jednomyslně schválil aktualizaci Rozpočtu ČZU na rok 2010

4. Různé
A) Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze pro studium v
doktorských studijních programech
Rektor prof. Balík zdůvodnil předkládané změny Studijního a zkušebního řádu České
zemědělské univerzity v Praze pro studium v doktorských studijních programech v článku 2,
bodu 3:
Studium v doktorských studijních programech je organizováno jako prezenční a kombinované. Standardní doba
studia v prezenční i kombinované formě studia je tři nebo čtyři roky (podle schválené standardní doby studia
v akreditaci studijního programu). Maximální délka studia je pět, popř. šest let (podle schválené standardní
doby studia v akreditaci studijního programu) a umožňuje obhajobu disertační práce po uplynutí standardní
doby studia za předpokladu, že v rámci standardní doby studia student úspěšně složil SDZ. O pokračování ve
studiu po uplynutí standardní doby studia rozhoduje děkan na základě žádosti studenta doporučené školitelem a
vedoucím školícího pracoviště. Tuto žádost je nutné doručit děkanovi nejpozději měsíc před uplynutím
standardní doby studia.

AS jednomyslně schválil předložené změny ve Studijním a zkušebním řádu České
zemědělské univerzity v Praze pro studium v doktorských studijních programech
B)
Prof. Balík představil nového kvestora ČZU Ing. Vojáčka a předal mu slovo.
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Ing. Vojáček konstatoval, že při převzetí funkce kvestora ČZU dne 1. 8. 2010 stav účetnictví
odpovídal Výroční zprávě o hospodaření za rok 2009.
Dále podrobně informoval:
• SR ČZU na svém zasedání dne 16. 9. 2010 vydala předchozí písemný souhlas
s převodem vlastnického práva k nemovitým věcem, jednotlivé případy byly podrobně
popsány panem kvestorem.
• ČZU podává žalobu na firmu Roman Marek – Transport, zaplacení dlužného
nájemného, vyklizení pozemku a jeho uvedení do původního stavu
• Rozšíření aplikace In karty Českých drah na karty ČZU je pozastaveno. Probíhají
jednání o výhodnějších podmínkách pro ČZU.
• Proběhne výběrové řízení na telefonního operátora, důvodem jsou opět lepší
ekonomické podmínky.
• 31. 12. 2010 dojde ke zrušení centrálního skladu, zásobování ČZU bude řešeno
centrálním dodavatelem.
• Výstavba areálu v Humpolci je z ekonomických důvodů pozastavena (nejsou zajištěny
prostředky na výstavbu). Smlouva s dodavatelem toto umožňuje bez následných
sankcí.
• Stavba mezifakultního centra pokračuje a bude řádně dokončena, investice je finančně
kryta.
• Dochází k rušení kolejní knihovny beletrií.
• Na návrh Ekonomické komise bude pozastaven odvod finančních prostředků do
sociálního fondu od 1. 1. 2011 a budou probíhat jednání o dalším využití prostředků
z tohoto fondu.
• Ostrý provoz univerzitní menzy je stanoven na 29. 9. 2010. Univerzita přispívá
zaměstnancům a studentům na stravování tak, jak je uvedeno v Kolektivní smlouvě a
Statutu ČZU. Došlo ke zřízení emailové adresy pro podávání stížností a námětů
menza@czu.cz.
Prof. Balík konstatoval, že univerzita je v dobrém stavu, ale vlastní finanční fondy pro další
výstavbu do budoucna však nejsou. Stávající prostředky budou vyčerpané na pokrytí dostavby
Mezifakultního centra environmentálních věd. MŠMT ČR v současnosti neakceptuje
výstavbu nových objektů a preferuje investice do rekonstrukcí. Snahou vedení je v této
nelehké ekonomické situaci nacházet úspory a pokud možno udržet platy zaměstnanců.
Ing. Divišová se s přítomnými rozloučila, poděkovala za spolupráci. Ve funkci senátora již
v příštím období nebude pokračovat, důvodem je zakončení doktoradského studia.
Doc. Remeš poděkoval Ing. Divišové za kvalitní práci v AS ČZU, všem pak 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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