Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 20.12.2011

Přítomni: dle prezenční listiny, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, prof. Ing.
Karel Voříšek, CSc., prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu.
Projednání ustavení nového prorektora ČZU
Volba předsedy AS ČZU a ustavení komisí
Aktuální situace připravovaných legislativních předpisů týkajících se vysokých škol
Doplňková nominace zástupce ČZU do sněmu RVŠ
Různé

Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání. Prof. Balík poblahopřál
přítomným senátorům ke zvolení do AS ČZU.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Výsledky voleb do AS ČZU
Předseda hlavní volební komise prof. Homolka seznámil přítomné s výsledkem voleb do AS
ČZU. Zápis ze zasedání hlavní volební komise AS ČZU ze dne 7.12.2011 je přílohou tohoto
dokumentu.
V souvislosti s tím, že na PEF neproběhly volby do AS ČZU v požadovaném termínu, prof.
Homolka tlumočil souhlas PEF, aby AS ČZU jednal bez zástupců PEF.
3. Projednání ustavení nového prorektora ČZU
Prof. Balík představil kandidáta na prorektora pro strategii doc. Ing. Tomáše Šubrta, Ph.D.
Důvodem změny je zvolení prof. Ing. Marka Turčániho, PhD., který dosud funkci prorektora
zastával, děkanem FLD.
AS ČZU neměl k navrženému kandidátovi na funkci prorektora pro strategii připomínky.
4. Aktuální situace připravovaných legislativních předpisů týkajících se vysokých škol
Doc. Remeš seznámil AS ČZU s usnesením sněmu RVŠ ze dne 24.11.2011 k financování
vysokých škol:
Sněm Rady vysokých škol zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu vysokých škol na rok 2012, podle něhož po poklesu
v roce 2011 dojde nejen k dalšímu výraznému poklesu celkového rozpočtu vysokých škol, ale i ke snížení průměrných výdajů
na jednoho studenta, poměru výdajů na vysoké školy k HDP i podílu vysokého školství na rozpočtové kapitole školství.
Schválení rozpočtu v této podobě povede ke snížení kvality vysokého školství, ohrozí schopnost čerpání prostředků ze
strukturálních fondů a povede ve svém důsledku ke snížení konkurenceschopnosti českého vysokého školství a ekonomiky ČR.
Sněm Rady VŠ vítá pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu, připravený Výborem pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jehož přijetí by naznačené dopady alespoň částečně zmírnilo
Sněm RVŠ opakovaně konstatuje, že srovnání vývoje rozpočtu regionálního školství a vysokého školství v kontextu
demografického vývoje, o něž orgány RVŠ neúspěšně žádají již dva roky (od 19. 11. 2009), ministr školství Radě vysokých
škol dosud nezaslal.

1

Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách
Rada vysokých škol odmítá ty změny ve věcném záměru zákona o vysokých školách, které jsou v přímém rozporu se
stanovisky Rady vysokých škol a nebyly projednány v pracovní skupině se zástupci reprezentací VŠ.
Rada VŠ považuje text za zřejmý projev nedůvěry některých politiků ve schopnosti občanů ČR, zde studentů a
pracovníků VŠ, si své záležitosti spravovat prostřednictvím samosprávné demokracie se vší zodpovědností vůči veřejnosti ČR.
Ministerstvem s reprezentacemi VŠ trpělivě projednávaná verze věcného záměru zákona o VŠ doznala neprojednaných
změn v září a říjnu 2011.
V důsledku toho si text předkládaný do vlády na řadě míst protiřečí a potlačuje principy samosprávy a autonomie VŠ.
Varující je, že ve věcném záměru nejsou řešeny zásadní výhrady vyjádřené Radou VŠ již v usnesení ze dne 22. 9. 2011
(125 pro, 3 proti, 8 se zdrželo). Rada VŠ má i nadále k tomuto návrhu zásadní výhrady, a to zejména k:
•

Doplnění řady odstavců k problematice akreditací bez projednání v pracovní skupině.

•
Návrhu na zavedení školného, kde dosud nebyly vyhodnoceny a zveřejněny zahraniční zkušenosti s jeho zavedením
a poskytnuty rozbory rizik na základě kvalifikovaných simulací chování vybraného modelu školného.
•

Zavedení funkčních míst docentů a profesorů, kde Rada VŠ nadále trvá na své kritické koncepční připomínce.

•

Návrhu na snížení a ztrátu garance minimálního zastoupení studentů v akademickém senátu vysoké školy.

•
Kompetencím Rady vysoké školy, kde zdůrazňovanému zastupování veřejnosti touto Radou musí odpovídat
skutečné posílení její zodpovědnosti vůči veřejnosti a tomu adekvátní způsob výběru jejích členů.
V předložené verzi věcného záměru navíc došlo k dalším omezením autonomie VŠ, a to i změnou způsobu výběru rektora
vysoké školy, kdy kompetence byla odebrána akademickému senátu a dána Radě veřejné vysoké školy. Rada VŠ nadále
postrádá pečlivý rozbor rizik navrhovaných změn.
Rada VŠ proto navrhuje:
•

Dát prostor oponentuře a diskusi k návrhu VZZ.

•

Zrušit Rady VVŠ ve stávajícím pojetí a vrátit odebrané kompetence AS.

•

Ponechat stávající úpravu zastoupení studentů v AS.

•

Diskutovat rizika změn v návrhu (akreditace, funkční místa...).

Rada VŠ se obrací na další účastníky vnějšího připomínkového řízení s žádostí, aby také věnovali maximální pozornost
nebezpečím uvedeným v tomto usnesení.
Rada VŠ pověřuje předsednictvo RVŠ shromážděním a odesláním detailních připomínek k textům věcných záměrů
předloženým MŠMT.
Rada VŠ se v souvislosti s jejím končícím mandátem obrací na akademické senáty VŠ s naléhavou výzvou, aby do
ustavení nové Rady VŠ v lednu 2012 přímo hájily zájmy veřejnosti, studentů a VŠ a věnovaly tomu maximální pozornost a
úsilí.

Usnesení k návrhu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům
Rada vysokých škol konstatuje, že ministr školství, mládeže a tělovýchovy nijak nereagoval na usnesení předsednictva
Rady VŠ ze dne 20. 10. 2011, ve kterém předsednictvo RVŠ vyzvalo ministra k zajištění prostoru pro projednání návrhu
věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.
Věcný záměr tohoto zákona byl bez řádného projednání s reprezentací vysokých škol předložen do vnějšího
připomínkového řízení. Rada vysokých škol považuje takový postup za přímé porušení § 92 zákona č. 111/1998 Sb. a vyzývá
předsedu vlády RNDr. Petra Nečase, aby zajistil při přípravě reformy vysokých škol dodržování platných zákonů České
republiky.
Sněm Rady vysokých škol pověřuje předsedu Rady vysokých škol svoláním mimořádného zasedání předsednictva Rady
vysokých škol dne 1. 12. 2011 k projednání věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční
pomoci studentům.
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Prof. Balík uvedl, že problematika je dlouhodobě diskutována ČKR. Dle jeho názoru je
současný systém při dodržování zásad vyhovující a je pro zachování AS na univerzitách.
Doc. Remeš předložil návrh stanoviska AS ČZU v Praze k připravovaným legislativním
předpisům týkajících se vysokých škol. Dále se k jednotlivým bodům navrženého usnesení
vedla diskuze:

Prof. Pulkrábek s předloženým stanoviskem souhlasí.
Doc. Růžička by ocenil razantnější postoj.
Prof. Vašák cítí potřebu nového zákona.
Hlasování k předloženému stanovisku:
Odstavec 1. - pro 20, proti 0, zdrželo se 0
Odstavec 2. - pro 20, proti 0, zdrželo se 0
Odstavec 3. - pro 20, proti 0, zdrželo se 0
Odstavec 4. - pro 8, proti 5, zdrželo se 7 - bude vypuštěn (týkal se nominace nové rady
vlády pro VVaI)
Odstavec 5. - pro 20, proti 0, zdrželo se 0
Prof. Vašák navrhl do stanoviska doplnit:
AS ČZU chápe potřebu novely nebo přípravu nového zákona o VŠ.
Pro 4, proti 9, zdrželo se 7

- nebude doplněno

Doc. Růžička navrhl do stanoviska doplnit:
AS ČZU upozorňuje, že další ignorování požadavků vysokých škol k revizi věcného záměru
zákona o VŠ povede k další radikalizaci již tak vyhrocené situaci.
Pro 16, proti 2, zdržely se 2

- bude doplněno

Přijaté znění usnesení AS ČZU v Praze:

AS ČZU v Praze se připojuje k usnesení předsednictva i sněmu RVŠ a ke stanovisku České
konference rektorů k věcným záměrům zákona o vysokých školách a zákona o finanční
pomoci studentům.
AS ČZU v Praze odmítá především výrazné omezení samosprávy, autonomie a nezávislosti
vysokých škol, ke kterému jednoznačně směřuje MŠMT předložený věcný záměr zákona o
vysokých školách.
AS ČZU v Praze protestuje proti tomu, že nebyl věcný záměr zákona o finanční podpoře
studentů řádně projednán s reprezentacemi vysokých škol (RVŠ, ČKR) a byl přímo předložen
do vnějšího připomínkového řízení.

3

AS ČZU v Praze je zároveň nucen konstatovat, že přes proklamovaná prohlášení současné
Vlády a MŠMT o podpoře vzdělávání a vědy pokračuje další snižování výdajů do kapitoly
vysokého školství.
AS ČZU v Praze upozorňuje na to, že další ignorování požadavků vysokých škol na revizi
věcného záměru zákona o vysokých školách povede k další radikalizaci již tak vyhrocené
situace.

4. Volba předsedy AS ČZU a ustavení komisí
V důsledku nekompletnosti AS ČZU (na PEF se volby do AS ČZU opakují, předpokládaný
termín ukončení voleb je počátek února 2012) byla volba předsedy dlouho diskutována. AS
ČZU se usnesl na volbě předsedy s tím, že po doplnění AS ČZU zástupci z PEF dnes zvolený
předseda na svoji funkci rezignuje a volba předsedy se zopakuje. Předsednictvo a komise AS
budou zvoleny až v doplněném AS ČZU o zástupce PEF.
Volba předsedy proběhla v souladu s Volebním a jednacím řádem AS ČZU v Praze.
Přítomných bylo 21 senátorů z celkového počtu 24 (5 zástupců PEF není dosud nominováno).
Nominace volební komise:
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
Bc. Jan Kašpar
Vorlíčková Lenka
Pro 20 pro, proti 0, zdržel se 1
Volební komise byla AS ČZU zvolena.
Poté byli z pléna akademického senátu tajně navrženi kandidáti na předsedu AS ČZU.
Navržení kandidáti na předsedu:
Doc. Ing. David Herák, Ph.D. – kandidaturu přijal
Doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc. – kandidaturu přijal
Doc. Ing. Jan Vymazal, CSc. – kandidaturu přijal
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. – kandidaturu nepřijal
Doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D. – kandidaturu nepřijal
PaedDr. Dušan Vavrla – kandidaturu nepřijal
Prof. Vašák – kandidaturu nepřijal
Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. – kandidaturu nepřijal
Následovala tajná volba předsedy ze tří kandidátů, kteří kandidaturu přijali.
Výsledek hlasování: všech 21 volebních lístků bylo platných, nikdo se nezdržel hlasování
1. kolo voleb:
Doc. Herák – 11 hlasů
Doc. Růžička – 8 hlasů
Doc. Vymazal – 2 hlasy
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Vzhledem k tomu, že se pro jednoho kandidáta nevyslovila nadpoloviční většina všech členů
AS ČZU, nebyl předsedou akademického senátu zvolen v prvním kole žádný kandidát. Do
dalšího kola postupují: doc. Herák a doc. Růžička.
2. kolo voleb:
Doc. Herák – 11 hlasů
Doc. Růžička – 10 hlasů
V druhém kole se pro jednoho kandidáta vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS ČZU.
Předsedou AS ČZU byl zvolen:

Doc. Ing. David Herák, Ph.D.

5. Doplňková nominace zástupce ČZU do sněmu RVŠ
Prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. byl navržen do sněmu RVŠ za ČZU, aby mohl nadále aktivně
působit ve výboru Fondu rozvoje vysokých škol. Dříve nominovaný prof. Ing. Josef
Pulkrábek, CSc. na svůj post rezignoval (rezignaci na funkci v RVŠ doručil předsedovi AS
ČZU).
pro 21, proti 0, zdrželo se 0
AS ČZU jednomyslně schválil nominaci prof. Ing. Karla Voříška, CSc. do RVŠ

6. Projednání delegace zástupce FAPPZ ČZU do RVŠ
Ing. Vlastimil Mikšík oznámil svojí rezignaci v RVŠ za FAPPZ. Novým delegátem FAPPZ je
Ing. Matyáš Orsák.
Projednáno bez námitek.
Doc. Herák poděkoval přítomným za zvolení do funkce předsedy AS ČZU a doc. Remešovi
za práci pro AS ČZU.
Doc. Remeš poděkoval senátorům za spolupráci po celou dobu jeho funkčního období a
ocenil jejich práci pro univerzitu. Zasedání ukončil.

Doc. Ing. David Herák, Ph.D.
předseda AS ČZU
v. r.
Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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