Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 10.5. 2011

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

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Výroční zpráva o činnosti za rok 2010
3. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010
4. Návrh na rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2011
5. Různé
Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2010
Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze byla vytvořena pod vedením doc. Lošťáka podle
požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. S obsahem zprávy seznámil
senátory rektor ČZU prof. Balík.
Ing. Kotek předložil vedení univerzity připomínky formálního charakteru ke schvalované
zprávě.
AS jednomyslně schválil Výroční zprávu o činnosti ČZU v Praze za rok 2010
(pro 20 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
2. Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2010
Kvestor ČZU Ing. Vojáček seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy o hospodaření za
rok 2010. Při zpracování bylo postupováno podle metodiky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Zpráva obsahuje nad rámec povinností daných MŠMT výrok auditora.
Celkově dosáhla ČZU v roce 2010 o cca 1,7 mil vyšší hospodářský výsledek po zdanění
v porovnání s rokem 2009.
Ing. Šilerová tlumočila doporučující stanovisko ekonomické komise AS ČZU ke schválení
tohoto dokumentu.
AS jednomyslně schválil Výroční zprávu o hospodaření ČZU v Praze za rok 2010
(pro 22 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
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3. Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2011
Ing. Vojáček vysvětlil údaje obsažené v předložené tabulce a zodpověděl dotazy, které se
týkaly především objemu investičních prostředků a jejich tvorbě, včetně rozdílů mezi
jednotlivými fakultami ČZU.
Ing. Šilerová sdělila doporučující stanovisko ekonomické komise ke přijetí tohoto dokumentu.
AS jednomyslně schválil Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2011
(pro 22 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
Ing. Šilerová dále uvedla, že ekonomická komise AS ČZU navrhuje, aby vedení univerzity
předložilo „Plán staveb a rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2011“ k projednání a ke
schválení AS ČZU. Vedením univerzity to bylo přislíbeno.

4. Různé
A.
Zasedání se zúčastnila prof. Sedmíková, prorektorka pro VaV vystoupila s informacemi
týkajících se zejména celouniverzitní grantové agentury CIGA a využívání finančních zdrojů
tzv. specifického výzkumu. V této souvislosti zodpověděla četné dotazy přítomných.
B.
Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 na IVP ČZU v Praze
Doc. Dytrtová předložila ke schválení dokument Přijímací řízení pro akademický rok
2011/2012 na IVP ČZU v Praze. K materiálu nebyly ze stran AS vzneseny žádné připomínky.
AS jednomyslně schválil Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 na IVP ČZU
v Praze.
C.
Přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 na ITS ČZU v Praze
Předkládaný dokument byl AS ČZU vrácen na ITS k dopracování.
D.
Návrh rozpočtu státní neinvestiční dotace ITS pro rok 2011
Tajemnice ITS Ing. Ackermann Blažková podrobně seznámila senátory s předkládaným
dokumentem.
AS jednomyslně schválil Návrh rozpočtu státní neinvestiční dotace ITS pro rok 2011
E.
Volby do AS ČZU – harmonogram
Předseda AS ČZU doc. Remeš seznámil přítomné členy AS ČZU s navrženým
harmonogramem a postupem při volbách do AS ČZU. V souladu s Volebním a jednacím
řádem AS ČZU byla nejprve zvolena hlavní volební komise. Na výzvu předsedy AS ČZU byli
navrženi kandidáti z jednotlivých fakult a celouniverzitních pracovišť.
Do hlavní volební komise byli AS ČZU zvoleni:
( pro 20, proti 0, zdržely se 2 hlasy )
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FAPPZ – prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.
PEF - prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
TF - Ing. Petr Hrabě, Ph.D.
ITS - Ing. Martin Dvořák
FŽP - Ing. Petr Skála
FLD - Tina Chalupová
KTV - PaedDr. Dušan Vavrla
ITS - doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
Hlavní volební komise si po skončení zasedání AS ČZU ze svých řad zvolila předsedu a
místopředsedu hlavní volební komise.
předseda - prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.
(pro 7, proti 0, zdržel se 1)
místopředseda - doc. PhDr. Radmila Dytrtová, Csc.
(pro 7, proti 0, zdržel se 1)

Po zvolení hlavní volební komise pak AS ČZU vyhlásil volby do AS ČZU s tím, že mají
proběhnout na všech součástech ČZU do konce listopadu roku 2011.
Vyhlášení voleb do AS ČZU bude oznámeno předsedům AS fakult, kteří zorganizují volbu
dílčích volebních komisí na jednotlivých fakultách ČZU. Složení dílčích volebních komisí na
celouniverzitních nefakultních pracovištích (ITS, IVP a KTV) sdělí příslušní členové hlavní
volební komise zastupující zde tato pracoviště předsedovi AS ČZU do 30.5.2011.
Hlasování o složení dílčích volebních komisích ITS, IVP a KTV proběhne usnesením per
rollam.
Dílčí volební komise přímo řídí volby do AS ČZU na jednotlivých pracovištích ČZU, dále
zjišťují jejich výsledky a tyto neprodleně ohlásí hlavní volební komisi (dodáním protokolu o
průběhu a výsledcích voleb).

F.
•
•
•
-

-

•

Rektor ČZU prof. Balík informoval o dalším průběhu přípravy nového
vysokoškolského zákona, informace doplnil doc. Remeš z Rady vysokých škol.
Kvestor ČZU Ing. Vojáček podrobně seznámil přítomné s projednávanými
majetkovými záležitostmi Správní radou ČZU dne 27.4.2011.
Ing. Vojáček dále informoval:
o postupu v kauze Marek Transport - deponie na pozemcích ČZU (byl vydán
soudní rozsudek, který nařizuje této firmě uvést pozemek do původního stavu,
v případě nečinnosti bude následovat návrh ČZU na exekuci majetku firmy. Přesto
je zřejmě třeba počítat s náklady pro ČZU na asanaci této lokality,
započne rekonstrukce „staré menzy“, celková předpokládaná částka 100 mil. Kč,
dotace MŠMT 50 mil. Kč., klub C bude uzavřen koncem června, rekonstrukce
potrvá jeden rok,
v letních měsících proběhne oprava menzy (okna, dveře, interiér), stravování bude
zajištěno.
Ing. T. Kotek.vznesl dotaz, zda zkrácení semestru v příštím akademickém roce
neodporuje schváleným akreditačním požadavkům uvedených v sylabech jednotlivých
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•

•

•
•
•

předmětů. Následovala odpověď pana rektora a jeho stanovisko k diskusi, která se
zaobírala počtem kontaktních hodin výuky a kvalitou studia, kde např. Chalupová
poukázala na možné snížení kvality studia v důsledku zkracování semestrů, praxe a
kontaktní výuky.
Doc. Růžička požádal o právní stanovisko k § 9 odst.2 Zákona o vysokých školách,
kdy a jak se AS vyjadřuje k podnětům a stanoviskům Správní rady ČZU. Není totiž
zřejmé, zda-li se k těmto záležitostem vyjadřuje Akademický senát ČZU před
jednáním Správní rady, nebo zda o nich může jednat až po zasedání Správní rady.
Předseda akademického senátu přislíbil, že si vyžádá k této věci právní stanovisko
JUDr. Bergera z právního oddělení ČZU.
Ekonomická komise předložila návrh na doplnění materiálu "Výroční zpráva o
hospodaření" o materiál Čerpání CUF. Členění Výroční zprávy o hospodaření je dáno
požadavky MŠMT. Na základě předloženého materiálu je však obtížné provést
porovnání s dříve schváleným materiálem "Návrhu rozpočtu ČZU“. Ekonomická
komise proto navrhuje vyjádření jednotlivých položek Rozdělení CUF tak, aby je bylo
možné porovnat s částkami skutečného čerpání. Předseda AS ČZU doc. Remeš
doporučil, aby se v této věci na možném řešení dohodla ekonomická komise
s kvestorem ČZU.
Ing. Skála informoval o připravovaném čísle Zpravodaje ČZU.
Prof. Homolka se zajímal o stav výběrového řízení na nového provozovatele menzy
ČZU. Vedením ČZU (Ing. Vojáček) bylo sděleno, že se do výběrového řízení
přihlásilo sedm zájemců, jejichž nabídky jsou nyní hodnotitelskou komisí posuzovány.
Bc. Dlabal se zajímal o to, zda byly zahájeny přípravné práce na výstavbě nového
parkoviště. Kvestor Ing. Vojáček uvedl, že stavební povolení zatím není vydáno.

Doc. Remeš poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup při jednání a zasedání
ukončil.

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

Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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