Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 20.4.2010

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jiří Boháček, doc. PhDr.
Michal Lošťák, Ph.D., JUDr. František Janouch, doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., Stanislav
Kučera, doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu
Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2009
Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2009
Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2010
Metodika hodnocení výkonu fakult a pracovišť ČZU v Praze pro rozdělní příspěvku a
dotace ze státního rozpočtu pro období let 2011-2013
Informace rektora o programu připravovaného zasedání SR ČZU
Změna Volebního a jednacího řádu AS FŽP, AS TF, AS FLD, AS PEF
Přijímací řízení pro rok 2010/2011 na ITS ČZU
Různé

Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
Prof. Ing. Milan Slavík, CSc. rezignoval na členství v AS ČZU a představil novou členku AS
ČZU doc. PhDr. Radmilu Dytrtovou, CSc., která byla zvolena v řádných volbách IVP.
Předseda AS ČZU doc.Remeš a rektor prof. Balík poděkovali prof. Slavíkovi za dlouholetou
práci v AS ČZU.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2.Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2009
Ing. Boháček podrobně seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy o hospodaření za rok
2009. Při zpracování bylo postupováno dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Auditorská zpráva potvrzuje, že hospodaření probíhalo dle platných
předpisů.
Za ekonomickou komisi AS ČZU vystoupila Ing. Šilerová s konstatováním, že ekonomická
komise nemá k materiálu žádné připomínky. Ekonomická komise doporučuje vedení
pozastavit odvody do sociálního fondu od 1.5.2010 a připravit návrh opatření umožňujících
rozšířené čerpání ze sociálního fondu.
Hlasování o doporučeních EO:
Doporučení vedení pozastavit odvody do sociálního fondu od 1.5.2010.
pro 21, proti 2, zdržel se 1
Příprava návrhu opatření umožňujících rozšířené čerpání ze sociálního fondu vedením ČZU.
pro 25, proti 0, zdržel se 0
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Hlasování o Výroční zprávě o hospodaření za rok 2009
pro 25, proti 0, zdržel se 0
AS ČZU jednomyslně schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2009
3. Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2009
Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze byla tvořena pod vedením doc. Lošťáka podle
požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Doc. Lošťák seznámil senátory
s obsahem zprávy a poukázal na nové kapitoly, které MŠMT vyžaduje.
Ing. Růžička a doc. Dytrtová doporučují přeformulovat kapitolu 2.10.“Neúspěšní studenti
ČZU, opatření vedoucího ke snižování studijní neúspěšnosti“, odstavec „Způsoby řešení
neúspěšnosti“ (str.48-49).
Doc. Lošťák výtku přijal a znění odstavce bude přeformulováno podle předložených
připomínek.
prof. Vašákovi chybí v dokumentu zmínka o důležitých organizacích, se kterými ČZU
spolupracuje jako např. AGROFERT.
Ing. Divišová nenalezla v materiálu odkaz na webové stránky školy a zmínku o univerzitním
časopisu „Zpravodaj ČZU“.
Senátor Pšenička by ocenil, kdyby ve zprávě dostaly větší prostor studentské aktivity.
Doc. Lošťák doplní navrhované oblasti do výroční zprávy o činnosti .
Hlasování o Výroční zprávě o činnosti ČZU v Praze za rok 2009:
pro 26, proti 0, zdržel se 0
AS jednomyslně schválil Výroční zprávu o činnosti ČZU v Praze za rok 2009
4. Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2010
Ing. Boháček vysvětlil údaje obsažené v tabulce a zodpověděl dotazy.
Ing. Šilerová tlumočila doporučující stanovisko ekonomické komise ke schválení dokumentu.
Hlasování:
pro 26, proti 0, zdržel se 0
AS jednomyslně schválil Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2010
5. Metodika hodnocení výkonu fakult a pracovišť ČZU v Praze pro rozdělní příspěvku a
dotace ze státního rozpočtu pro období let 2011-2013
Prof. Balík konstatoval, že záměrem předkládané metodiky hodnocení je snaha o posílení
tlaku na vědu a výzkum a rozšíření publikační činnosti na celé ČZU.
Ekonomické komise navrhla změnit na straně 3 v bodu 2 období měření pedagogického
výkonu na kalendářní rok a úpravu vzorce pro výpočet ECTS na straně 3 bod 7.
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o předložené metodice v úpravě:
- ponechat původní měření pedagogického výkonu na období od. 1.3 do 29.2.
- změnit výpočet ECTS pomocí vzorce na (ECTS+1)/6, ECTS = max. 5
Hlasování:
pro 22, proti 2, zdrželi se 2
AS schválil Metodiku hodnocení výkonu fakult a pracovišť ČZU v Praze pro rozdělní
příspěvku a dotace ze státního rozpočtu pro období let 2011-2013
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6. Informace rektora o programu připravovaného zasedání SR ČZU
Prof. Balík podal informaci o programu připravovaného zasedání SR ČZU v Praze, které se
uskuteční 28.4.2010.
7. Změna Volebního a jednacího řádu AS FŽP, AS TF, AS FLD, AS PEF
Volební a jednací řád AS FŽP byl vrácen k dopracování a bude předložen ke schválení na
příštím zasedání AS ČZU.
Volební a jednací řád AS TF
Bod 4 v části 1, článku 3 Volebního a jednacího řádu AS TF byl plně nahrazen textem z
bodu 3 článek 6 Volebního jednacího řádu AS ČZU – jedná se o klouzavý mandát studentů.
V části 3, článku 2, bod 9 vypuštěno slovo lístek (bylo 2x).
„Členství v AS TF je neslučitelné s funkcí vedoucího katedry“ - toto doplnění ve výčtu funkcí
umožňuje zákon.
Volební a jednací řád AS TF byl jednomyslně schválen AS ČZU
Volební a jednací řád AS FLD byl jednomyslně schválen AS ČZU
Volební a jednací řád AS PEF byl jednomyslně schválen AS ČZU
8. Přijímací řízení pro rok 2010/2011 na ITS ČZU
Na minulém zasedání AS ČZU bylo požádáno o doplnění předkládaného dokumentu. Doc.
Srnec potvrdil, že připomínky z minulého zasedání byly zapracovány a chybějící údaje
doplněny.
AS ČZU jednomyslně schválil Přijímací řízení pro rok 2010/2011 na ITS.
9. Různé
Prof.Balík mimo jiné informoval o plánovaném rektorském dnu 12.5.2010. V tento den
současně proběhne každoroční MISS AGRO.
Přítomné pozval na sportovní hry zaměstnanců ČZU organizované KTV dne 20.5.2010.
Ve svém vystoupení student Stanislav Kučera seznámil senátory s průběhem zasedání SK
RVŠ.
Ing. Šilerová poděkovala za práci členům ekonomické komise AS ČZU.
PeadDr.Vavrla potvrdil konání sportovního dne pro zaměstnance a informoval o
připravovaných Akademických hrách, které se uskuteční na naší univerzitě 6.-12.6.2010.
Na závěr zasedání doc. Remeš poděkoval všem za účast a aktivní přístup. Zasedání bylo
ukončeno.

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