Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 2.2.2010

Přítomni: dle prezenční listiny a prof. Ing. Jiří Balík,CSc., Ing. Jiří Boháček, prof. Ing.
Zdeňka Wittlingerová, CSc., JUDr. František Janouch, JUDr.Pavel Berger

Program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu
Úvodní vystoupení rektora prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc.
Představení nových prorektorů ČZU
Různé

Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek

2. Úvodní vystoupení rektora prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc.
Prof. Balík nejprve ve svém úvodním vystoupení v pozici rektora ČZU poděkoval za
vynikající práci minulému vedení univerzity. Dále informoval senátory o svých záměrech a
vizích pro své funkční období. Jeden z nejdůležitějších úkolů je podle něho zachování počtů
studentů a kvality výuky. Neméně důležitou je oblast vědy a výzkumu, která bude stěžejní pro
další financování univerzity a zejména pro její začlenění do připravovaného diferencovaného
systému vysokých škol v ČR.
Dále pan rektor seznámil AS ČZU s některými organizačními úpravami. Centrum projektů,
Centrum reportingu a Centrum inovací a transferu technologií budou začleněny pod oddělení
strategie. Za oblast výstavby na univerzitě zodpovídá kvestor Ing. Boháček a připravuje se
zřízení komise pro výstavbu. ŠZP a ŠLP přímo podléhá rektorovi univerzity, pozice
prorektora pro školní podniky nebude zřízena.

3. Představení nových prorektorů a členů vedení ČZU
Prof. Balík představil složení vedení ČZU:
a) prorektor pro pedagogickou činnost – Ing. Petr Zasadil, Ph.D.,
b) prorektorka pro vědu a výzkum – prof. Ing. Mgr. Markéta Sedmíková, Ph.D.
c) prorektor pro mezinárodní vztahy – doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
d) prorektor pro strategii – prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
e) prorektor pro informační systémy a vnější vztahy – Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
Jmenovaní prorektoři se krátce představili.
Akademický senát nemá k personálnímu složení prorektorů výhrady a bere toto složení
na vědomí.
Ve funkci kvestora ČZU pokračuje Ing. Jiří Boháček a na pozici kancléře byl přijat JUDr.
František Janouch.

4. Různé
I.
Prof. Balík předložil AS ČZU ke schválení změny ve Statutu ČZU v Praze.
1. Článek 12, odst. 1 vypuštění slova: „z akademických pracovníků“.
Článek 12, odst. 1 nové znění: Rektor jmenuje, řídí a odvolává kancléře rektora.
2. Článek 7, odst. 2 se nahrazuje novým zněním takto:
Na ČZU jsou zpravidla jmenování prorektoři pro:
a) pedagogickou činnost,
b) vědu a výzkum,
c) mezinárodní vztahy,
d) strategii,
e) informační systémy a vnější vztahy
Ing. Šilerová upozornila, že organizační struktura ČZU neodpovídá současnému stavu a mělo
by dojít k úpravě.
Doc. Remeš navrhl změnu Statutu ČZU v Praze v článku 5, odst.2 – AS ČZU má minimálně
25 členů. Důvodem je sjednocení Statutu ČZU se současným stavem a s Volebním a
jednacím řádem AS ČZU.
Hlasování:
pro 20 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Úprava Statutu ČZU v Praze byla jednomyslně schválena.
Prof. Balík předal jmenovací dekrety přítomným prorektorům.
II.
Na zasedání AS ČZU se dostavil starosta městské části Praha Suchdol Ing. Petr Hejl a člen
zastupitelstva doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., aby senátory informovali o plánované výstavbě
druhé paralelní dráhy Ruzyňského letiště a o protihlukové zóně v městské části Praha
Suchdol.
Argumenty pro výstavbu:
• je nutné zvýšit kapacitu letiště
• hrozí zastavení rozvoje letecké dopravy
• přínos pro zaměstnanost v regionu Praha
Argumenty proti výstavbě:
• neomezený nárůst letecké dopravy všeho druhu ve dne i v noci
• letiště Praha se chce profilovat jako tranzitní letiště
• hluk a další emise se budou po výstavbě paralelní dráhy zvyšovat
• z nárůstu letecké dopravy bude profitovat vlastník letiště na úkor zhoršení životního
prostředí obyvatelstva v dotčených lokalitách
• omezení nebo úplné zastavení výstavby, výstavba pouze logistických center
• nárůst silniční dopravy na letiště Praha

Uvedení pánové dále informovali o projednávání EIA dokumentace na záměr vybudování této
paralelní dráhy. Výhrady k ní je možné uplatňovat do 15.2.2010.
Následovala diskuze, ve které byly vznášeny argumenty jak proti plánované výstavbě, tak i na
její podporu.
Na závěr této debaty akademický senát apeloval na vedení univerzity, aby do uvedeného
termínu 15.2.2010 podalo připomínky k projednávané dokumentaci, aby nebyl provoz a
budoucí rozvoj univerzity tímto projektem omezen.
Ing. Boháček konstatoval, že připomínky byly ze strany vedení ČZU již v minulosti k tomuto
tématu na MŽP zaslány, nebyly zatím vzaty v potaz. Vedení univerzity připomínky do
15.2.2010 předá příslušným orgánům.
Dále zástupci městské části Suchdol odpověděli na dotazy členů AS a informovali o výstavbě
městského okruhu a o možných řešení problémů městské hromadné dopravy do lokality
Suchdol.
Na závěr zasedání doc. Remeš poděkoval hostům za informace, senátorům za účast a aktivní
přístup. Zasedání bylo ukončeno.

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

Zapsala: Zuzana Hanusová

