Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 21.9. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, prof. Mgr.
Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., JUDr. František Janouch.

Program:
1. Kontrola zápisu.
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti České zemědělské univerzity v Praze na období 20112015 pro rok 2012.
3. Aktualizace vnitřních předpisů (Statut, Studijní a zkušební řád – bakalářské a
navazující magisterské studijní programy, Vnitřní mzdový předpis, Kolejní řád,
Stipendijní řád).
4. Nominace zástupců ČZU do RVŠ na funkční období 2012-2014.
5. Různé.

Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.

1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti České zemědělské univerzity v Praze na období 20112015 pro rok 2012
Prof. Balík podrobně informoval o obsahu předkládaného dokumentu a zodpověděl dotazy.
AS schválil Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné,
vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti České zemědělské univerzity v Praze na období
2011-2015 pro rok 2012
(pro 17 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 2 hlasy)

3. Aktualizace vnitřních předpisů (Statut, Studijní a zkušební řád – bakalářské a navazující
magisterské studijní programy, Vnitřní mzdový předpis, Kolejní řád, Stipendijní řád)
Rektor prof. Balík sdělil, že předkládané změny vnitřních předpisů jsou projednány kolegiem
rektora a konzultovány s MŠMT.
Na dotaz doc.Růžičky, zda změny ve vnitřních předpisech projednávala legislativní komise
AS ČZU, doc. Remeš odpověděl, že legislativní komise svolána nebyla, je dlouhodobě
nečinná a její práci je třeba do budoucna zlepšit.
A. Statut ČZU v Praze
AS ČZU schválil změny ve Statutu ČZU v Praze
(pro 19 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
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B. Studijní a zkušební řád – bakalářské a navazující magisterské studijní programy
PaedDr. Vavrla navrhl doplnit v čl. 7:
(2) Zápočet je udělován za splnění předepsaných podmínek (čl. 6 odst. 8). Udělení zápočtu
vyznačí učitel nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho udělení do elektronického informačního
systému a následně do výkazu o studiu zápisem „započteno“, datem zápisu a svým podpisem.
Pro udělování zápočtů je vyhrazen zejména poslední týden příslušného semestru.
Prof. Majerová navrhla doplnit v čl.7:
(8) Složení zkoušky vyznačí zkoušející nejpozději do druhého pracovního dne po dni konání
zkoušky datem složení zkoušky, zápisem příslušného klasifikačního stupně slovy podle
odstavce 7 do elektronického informačního systému a do výkazu o studiu, a následně svým
podpisem ve výkazu o studiu. V případě klasifikace stupněm „nevyhověl (a)“ zkoušející
zaznamená do výkazu o studiu pouze datum neúspěšné zkoušky.
Vedení ČZU akceptovalo navržené změny a předložilo ke schválení takto upravený
dokument.
AS schválil změny a obě doplnění v čl.7 ve Studijním a zkušebním řádu ČZU v Praze
pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech
(pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
C. Stipendijní řád
AS schválil změny ve Stipendijním řádu ČZU
(pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
D. Vnitřní mzdový předpis
AS schválil změny ve Vnitřním mzdovém předpisu
(pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
E. Kolejní řád
Protože členka AS ČZU v Praze Bc. Chalupová předložila celou řadu připomínek k tomuto
dokumentu, akademický senát doporučil vedení univerzity Kolejní řád dopracovat a předložit
ke schválení na příštím zasedání AS ČZU. Pan rektor s tímto postupem vyslovil svůj souhlas

4. Nominace zástupců ČZU do RVŠ na funkční období 2012-2014
AS ČZU se usnesl, že návrhy kandidátů na delegáta do sněmu a předsednictva a delegáta do
sněmu za ČZU budou elektronicky senátory zaslány do 27.9.2011 do 16:00 hod. na adresu
hanusovaz@rektorat.czu.cz . O nominaci bude rozhodnuto elektronickým hlasováním per
rollam. Pro zajištění nominace zástupců fakult do RVŠ bude zaslán předsedům akademických
senátů dopis s výzvou k této nominaci (lhůta do 21.10. 2011). Stejně bude postupováno i
s návrhem zástupců studentů do Studentské komory Rady vysokých škol, jakmile AS ČZU
obdrží návrhy z řad studentských volebních obvodů akademických senátů fakult (lhůta do
21.10. 2011) bude přistoupeno k jejich předpokládanému elektronického schválení.
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5. Různé
A.
Plán staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2011
Materiál předložil ke schválení AS ČZU ing. Vojáček na návrh ekonomické komise ze dne
10.5.2011.
AS schválil Plán staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2011
(pro 18 hlasů, proti 0 hlasů, zdržely se 2 hlasy)

B.
Kvestor ČZU Ing. Vojáček informoval o :
• majetkových záležitostech projednávaných na zasedání SR ČZU v Praze dne
25.7.2011,
• zkušebním provozu nákupu kancelářského materiálu u firmy Lento s.r.o., která byla
vybrána na základě výběrového řízení,
• výběrovém řízení na mobilního operátora, které zatím není uzavřeno. Jeden
z účastníků řízení se odvolal. Záležitost projednává Úřad pro hospodářskou soutěž,
• závodním stravování, které zabezpečuje firma EUREST spol. s r.o. od 12.9.2011
(vítěz výběrového řízení).
Rektor ČZU prof. Balík dále informoval o :
•
•
•
•

stavu kauzy s firmou MAREK TRANSPORT,
záměru nákupu areálu Běstvina pro účely FŽP,
výměně oken na Koleji EF,
žádosti Městského úřadu Praha Suchdol o povolení průjezdu autobusové linky po
komunikaci ČZU.

C.
Ing. Skála na závěr zasedání informoval o tom, že byl propuštěn z pracovního poměru na FŽP
ČZU, a to ještě v době trvání jeho mandátu senátora AS ČZU. Ve svém vystoupení poukázal
na to, že podle jeho mínění nebyly naplněny důvody k výpovědi, které byly uvedeny děkanem
fakulty prof. Skleničkou (nadbytečnost). Dále Ing. Skála prezentoval svůj pohled na možné
příčiny této situace a také obšírně zrekapituloval svoji činnost v akademickém senátu ČZU i
mimo ni, zejména v oblasti mediální prezentace ČZU.
Rektor ČZU prof. Balík odmítl osobní důvody výpovědi z pracovního poměru a vyjádřil
přesvědčení, že děkan FŽP postupoval korektně.
Předseda AS ČZU v Praze doc. Remeš vyjádřil lítost nad vzniklou situací, poznamenal však,
že ji ze své funkce nemohl nijak ovlivnit. Na závěr předseda AS ČZU poděkoval Ing. Skálovi
za jeho velmi aktivní činnost v AS ČZU.
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Protože se jednalo pravděpodobně o poslední zasedání AS ČZU v Praze v tomto složení před
blížícími se volbami, poděkoval jak pan rektor prof. Balík, tak i předseda AS ČZU doc.
Remeš senátorům za jejich práci v AS ČZU v tomto funkčním období.
Zasedání bylo následně ukončeno.

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

Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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