Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 30.3.2010
Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jiří Balík,CSc., Ing. Jiří Boháček,
prof.Mgr.Ing.Markéta Sedmíková, Ph.D., JUDr.Pavel Berger, JUDr. František Janouch, , Ing.
Vlastimil Mikšík, Ph.D.

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Rozpočet ČZU na rok 2010; Investiční záměry ČZU; Plán staveb, rekonstrukci,
modernizací a oprav pro rok 2010
3. Schválení vědecké rady ČZU
4. Úprava Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob,
úprava předpisu Celoživotní vzdělávání na ČZU
5. Volba studentských zástupců do SK RVŠ
6. Změna Volebního a jednacího řádu AS FLD a AS FAPPZ
7. Různé

Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Rozpočet ČZU na rok 2010; Investiční záměry ČZU; Plán staveb, rekonstrukcí,
modernizací a oprav pro rok 2010
Úvodní informace rektora prof. Balíka k Rozpočtu ČZU na rok 2010
Prof.Balík uvedl, že Rozpočet ČZU na rok 2010 byl projednán a odsouhlasen na zasedání
kolegia rektora dne 8.3.2010 a podrobně s ním seznámil přítomné. Do rozpočtu ČZU se
promítla špatné ekonomická situace v ČR. Na vzdělávací činnost, vědu a výzkum i na
rozvojové projekty je z MŠMT přiděleno méně finančních prostředků, než jak tomu bylo
v minulých letech. Nejvíce pocítí pokles provozních prostředků katedra tělesné výchovy.
Mzdy (tarifní složka) v letošním roce zůstanou bez nárůstu. Prof. Balík apeloval na racionální
využívání prostředků a na solidaritu mezi fakultami.
Stanovisko ekonomické komise
Ekonomická komise se na svém zasedání podrobně zabývala předloženým rozpočtem. Jednali
především o rozdělení prostředků celouniverzitního fondu a podílu jednotlivých fakult, dále o
největším ponížení prostředků u KTV a o zabezpečení provozu areálu. Ze závěru z diskuse
vyplývá, že je možné rozpočet doporučit ke schválení, konstatovala za ekonomickou komisi
Ing. Šilerová.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil Rozpočet ČZU na rok 2010
Úvodní informace kvestora Ing. Boháčka k Investičnímu záměru ČZU, Plánu staveb,
rekonstrukcí, modernizací o oprav pro rok 2010
Ing. Boháček konstatoval, že všechny investiční záměry jsou diskutovány na fakultách a
schvalovány komisí pro výstavbu. Probíhá stavba Mezifakultního centra environmentálních
věd a výstavba jezdecké haly v Humpolci. Pokračují opravy budov a kanalizace. V letních
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měsících proběhne rekonstrukce menzy, budova má narušenou statiku. Garážový dům,
potřebný pro další rozvoj ČZU, je ve schvalovací fázi.
MŠMT deklaruje, že prostředky bude uvolňovat především na opravy a údržbu.
Závěrečné hlasování:
AS jednomyslně schválil Investiční záměry ČZU; Plán staveb, rekonstrukcí,
modernizací a oprav pro rok 2010
3. Schválení vědecké rady ČZU
Prof. Balík krátce představil jednotlivé členy vědecké rady ČZU. Zástupci fakult byli
navrženi příslušnými děkany.
AS jednomyslně schválil členy VR ČZU
4. Úprava Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob,
úprava předpisu Celoživotní vzdělávání na ČZU
JUDr. Janouch zdůvodnil drobné úpravy v předkládaných předpisech, tak jak doporučuje
audit ČZU.
AS jednomyslně schválil úpravu Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých
vkladů do právnických osob a úpravu předpisu Celoživotní vzdělávání na ČZU
5. Volba studentských zástupců do SK RVŠ
Výběr kandidátů na studentského zástupce a náhradníka za ČZU do SK RVŠ proběhl na
jednotlivých fakultách studenty ČZU. Nominováni byli:
Martin Tejkal – FŽP (ze studijních důvodů nebyl přítomen)
Stanislav Kučera - TF, nominovala i FAPPZ
Zuzana Věšínová – PEF
Michaela Pecáková – PEF
Jan Bursík – FAPPZ
Při volbě bylo postupováno podle Volebního a jednacího řádu AS ČZU. Podrobný průběh
voleb byl schválen před zahájením volby akademickým senátem ČZU.
Po krátkém představení nominovaných byla zvolena volební komise:
Ing. Petr Skála
Prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

I. kolo tajné volby
24 hlasovacích lístků, odevzdáno 20 platných, 2 neplatné, 2 se zdrželi hlasování
Zuzana Věšínová 9 hlasů
Stanislav Kučera 8 hlasů
Martin Tejkal
3 hlasy
Michaela Pecáková 0 hlasů
Jan Bursík
0 hlasů

2

Do druhého kola postoupili:
Zuzana Věšínová
Stanislav Kučera
II. kolo tajné volby
24 hlasovacích lístků, odevzdáno 24 platných
Stanislav Kučera 13 hlasů
Zuzana Věšínová 11 hlasů
III. kolo volby – veřejné
Zuzana Věšínová se před tímto kolem vzdala kandidatury na delegáta do SK RVŠ
Účastnilo se 23 členů AS ČZU.
Pro studenta Stanislava Kučeru hlasovalo 22 senátorů, 1 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Studentským delegátem za ČZU ve SK RVŠ byl zvolen Stanislav Kučera, náhradníkem
se stala Zuzana Věšínová.
6. Změna Volebního a jednacího řádu AS FLD, AS FAPPZ
Po zapracování připomínek AS ČZU bude Volební a jednací řád AS FLD předložen ke
schválení na příštím zasedání AS ČZU.
Volební a jednací řád AS FAPPZ předložil ke schválení předseda AS FAPPZ Ing. Mikšík.
AS jednomyslně schválil Volební a jednací řád AS FAPPZ

7.Různé
Prof. Balík informoval o výběrovém řízení na provozovatele menzy, které proběhne do konce
června 2010 a požádal o doplnění patnáctičlenné poroty o zástupce z řad studentů, v systému
jeden student z každou fakultu a jeho náhradník. Jména je třeba doplnit do příštího zasedání
AS ČZU. Nominace zajistí akademické senáty fakult.
Doc.Srnec předložil ke schválení dokument „Přijímací řízení pro rok 2010/2011 na ITS
ČZU v Praze“
AS ČZU požádal ITS o doplnění předkládaného dokumentu a o předložení AS ČZU ke
schválení až po projednání kolegiem rektora.
Ing. Růžička požádal o zveřejňování závěrů z jednání SR ČZU.
Prof. Balík ujistil, že bude informovat AS ČZU předem o majetkových záležitostech a také
o závěrech z jednáních SR ČZU.
Předseda AS FAPPZ Ing. Mikšík ve svém vystoupení objasnil situaci, která vnikla kolem
studentského senátora Pavla Pšeničky. Dle potvrzení studijního oddělení FAPPZ u studenta
Pšeničky nedošlo k přerušení studia. Pavel Pšenička zůstává nadále senátorem AS ČZU.
Tento závěr potvrdil i přítomný JUDr. Berger.
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Doc.Remeš seznámil přítomné s dopisem Mgr.Ing. Pavla Michálka, Ph.D., ve kterém
poukazuje na z jeho pohledu problematické členství prof.Ing. Slavíka, ředitele IVP v AS
ČZU. Prof. Slavík, který se musel z pracovních důvodů z pokračujícího jednání AS ČZU
omluvit, předem sdělil, že k této věci zaujme do příštího zasedání AS ČZU stanovisko. Tato
záležitost bude proto diskutována a uzavřena na příštím zasedání AS ČZU.

Na závěr zasedání doc. Remeš poděkoval za účast a aktivní přístup. Zasedání bylo ukončeno.
Příští zasedání je plánováno na 20.4.2010.

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

Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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