Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 29. 6. 2010

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jiří Balík, CSc., doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.,
Ing. Petr Zasadil, Ph.D., prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., Ing. Petr Heřmánek, Ph.D., prof.
Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., JUDr. František Janouch, prof. Ing. Bohumil Havrland,
CSc., Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Ing. Jan
Douda, Ph.D., Ing. Jiří Husa, CSc.
Program:
1. Kontrola zápisu
2. 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
3. Dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného bakalářského studijního programu
IVP
4. Návrh změny statutu CIGA
5. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu ČZU
6. Změna Volebního a jednacího řádu AS TF, AS FŽP
7. Aktualizace předsednictva AS ČZU
8. Různé
Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek

2. 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
Rektor ČZU prof. Balík představil celý dokument a dále mimo jiné konstatoval, že struktura i
obsah dlouhodobého záměru vychází ze současných pravidel Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Každoroční aktualizace dlouhodobého záměru budou obsahově konkrétnější
a budou se přizpůsobovat dalšímu vývoji.
Prorektor doc. Lošťák dále upozornil v Aktualizaci Dlouhodobého záměru na rok 2011 na
klíčové body.
V následné diskusi bylo oceněno kvalitní zpracování dokumentů. Diskutovány byly i některé
problematické pasáže, např.:
Prof. Vašákovi zde chybí vazba na jednotlivce, na katedru, vzájemná propojenost.
Prof. Pulkrábek upozornil, že některé body Dlouhodobého záměru jdou proti sobě.
Ing. Šilerová diskutovala o možnostech získávání prostředků od sponzorů, také upozornila na
protichůdnost a obecnost některých bodů.
Ing. Růžička vyjádřil obavy, aby ke zvyšování úspěšnosti studentů, což bylo deklarováno jako
jeden z cílů ČZU, nedocházelo na úkor jejich kvality. Dále navrhl vypracovat projekt
komplexní dopravní obslužnosti areálu ČZU a začlenit jej do příští aktualizace Dlouhodobého
záměru.
Doc. Krepl konstatoval, že se otevírá šance rozšířit rozvojové projekty na celou univerzitu.
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Ing. Skála by ocenil zlepšení v informovanosti o dění na ČZU. Dotkl se problematiky
přidělování grantů na studentské aktivity.
AS ČZU jednomyslně schválil Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné,
vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti ČZU na období 2011-2015 a Aktualizaci
Dlouhodobého záměru pro rok 2011

3. Dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného bakalářského studijního
programu Institutu vzdělávání a poradenství (IVP)
Ing. Husa představil přítomným předkládaný dokument. K předloženému dokumentu nebyly
žádné připomínky.
AS jednomyslně schválil Dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného
bakalářského studijního programu IVP

4. Návrh změny statutu Celouniverzitní interní grantové agentury ČZU v Praze (CIGA)
Prorektorka prof. Sedmíková zdůvodnila předkládané změny statutu. Z následné diskuze
vyplynula jedna úprava textu:
v článku 3, bodu 2:
navrhuje změny a doplňky Statutu CIGA, které vedení univerzity předkládá Akademickému
senátu ČZU v Praze ke schválení a Vědecké radě ČZU na vědomí.
Vedení ČZU tuto navrženou změnu akceptovalo a takto statut CIGA předložilo ke schválení.
AS jednomyslně schválil předložený Návrh změny statutu CIGA

5. Návrh změny Studijního a zkušebního řádu ČZU v bakalářských a navazujících
magisterských studijních programech
Prorektor Ing. Zasadil zdůraznil, že bylo snahou přistoupit ke komplexní úpravě Studijního a
zkušebního řádu, která byla připravena ve spolupráci se všemi fakultami ČZU.
Ing. Skála upozornil, že na webových stránkách univerzity není aktuální verze Studijního a
zkušebního řádu v anglickém jazyce. Doporučoval by zpřísnění poplatků za další zkoušky.
Prof. Balík konstatoval, že v minulosti bylo rozšíření i navýšení poplatků MŠMT zamítnuto.
Ing. Růžička doporučuje v článku 7, bod 9 změnu:
Evidence zápočtů a zkoušek je trvale vedena na katedrách v písemné formě a zároveň
v informačním systému ČZU.
Navržená změna byla vedením univerzity akceptována a v tomto znění byl Studijní a
zkušební řád ČZU v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
Akademickým senátem ČZU schválen.
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6. Změna Volebního a jednacího řádu AS TF, AS FŽP
Předseda AS TF doc. Müller zdůvodnil požadavek na změnu ve Volebním a jednacím řádu
AS TF. Nutnost předložené změny je vyvolána specifickými podmínkami členství ve
studentské části Akademického senátu Technické fakulty ČZU v Praze. Tato změna byla
projednána s právním oddělením ČZU, které nemám proti této úpravě námitky. Konkrétně jde
o změnu článku 3, bod 4:
Studentu bakalářského oboru TF, který byl v průběhu svého funkčního období přijat do
jiného bezprostředně navazujícího magisterského studijního programu na TF, jeho
členství v AS TF nezaniká. Pokud však nebude do navazujícího studijního programu
zapsaný do pěti měsíců od ukončení předchozího studia, jeho členství v AS TF zaniká a na
jeho místo nastupuje náhradník viz. čl. 2, odst. 2.
Volební a jednací řád AS TF byl jednomyslně schválen AS ČZU
Předseda AS FŽP Ing. Douda představil úpravy ve Volebním a jednacím řádu AS FŽP, které
vycházely z připomínek z minulého zasedání AS ČZU.
Volební a jednací řád AS FŽP byl jednomyslně schválen AS ČZU

7. Aktualizace předsednictva AS ČZU
Členové předsednictva AS ČZU Ing. Jiří Mašek, Ph.D. (TF) a prof. Ing. Milan Slavík, CSc.
(IVP) ukončili členství v AS ČZU.
Jednomyslnou podporu členů AS ČZU dostali a zvoleni do předsednictva AS ČZU byli:
TF
- Ing. David Herák, Ph.D.
ITS, IVP, KTV - doc. Ing. Vladimír Krepl, CSc.

9. Různé
A) Doplnění Vědecké rady ČZU
Prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. ukončil členství ve Vědecké radě ČZU z důvodu skončení
jeho funkčního období rektora Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře .
Prof. Balík předložil AS ČZU návrh na nového člena Vědecké rady ČZU, kterým je současný
rektor Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Tato změna ve složení Vědecké rady ČZU byla AS ČZU jednomyslně přijata.
B) Návrh rozpočtu státní neinvestiční dotace Institutu tropů a subtropů (ITS) na rok
2010
Návrh předložili ředitel ITS prof. Havrland a Ing. Ackermann Blažková. Souhlas s tímto
rozpočtem vyslovilo i vedení ČZU.
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AS jednomyslně schválil Návrh rozpočtu státní neinvestiční dotace ITS na rok 2010
C) Změna Statutu PEF
Změnu statutu PEF předložila předsedkyně AS PEF Ing. Šilerová. Následovala diskuze, ze
které vyplynulo, že členové AS ČZU požadují doplnění nově ustanovené funkce kancléře PEF
do Organizačního řádu PEF (příloha č. 5 Statutu PEF), dále požadují vymezení jeho činnosti a
slučitelnosti s ostatními funkcemi. Změna Statutu PEF bude AS ČZU projednána vzápětí po
jeho novém předložení.
Ing. Skála (zástupce AS ČZU v redakční radě) připomněl 20. výročí založení AS na půdě
ČZU.
Ing. Šilerová oznámila, že nedošlo k pozastavení odvodů do sociálního fondu ČZU z důvodu
změny financování stravování zaměstnanců ČZU.

Na závěr zasedání doc. Remeš poděkoval všem za účast a aktivní přístup v práci v AS ČZU
během celého prvního pololetí roku 2010. Popřál přítomným krásné prožití dovolených a
prázdnin a zasedání ukončil.

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