Zápis ze zasedání AS ČZU v Praze dne 23. 3. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny, prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, JUDr.
František Janouch
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Rozpočet ČZU v Praze pro rok 2011
3. Různé
Doc. Remeš přivítal přítomné na zasedání AS ČZU a zahájil jednání.
1. Kontrola zápisu – bez připomínek
2. Rozpočet ČZU v Praze pro rok 2011
Rektor ČZU prof. Balík v úvodu uvedl, že rozpočet ČZU na rok 2011 byl projednán a
schválen na zasedání kolegia rektora dne 14. 3. 2010. Při sestavování rozpočtu bylo
postupováno v souladu s metodikou, kterou minulý rok schválil Akademický senát ČZU.
Kvestor ČZU Ing. Vojáček následně detailně seznámil senátory s konstrukcí a strukturou
předloženého rozpočtu. Uvedl mimo jiné:
-

-

-

výše dotace z MŠMT ČR je oproti roku 2010 krácena o 6,5%,
v konstrukci rozpočtu došlo ze strany MŠMT oproti minulým rokům k určitým
změnám. Např. úprava ukazatele VKM (věda, kvalifikace, mobilita) bonifikace za
studenty, kteří nepokračující ve studiu do 2 let po získání bakalářského titulu
(multiplikativní koeficient 2), finanční ohodnocení podle zaměstnanosti absolventů,
váhy jednotlivých ukazatelů normativní části rozpočtu byly stanoveny na: A+B1
(studijní programy, studenti) 80 %, B2 (absolventi) 10 %, B3 (věda a výzkum) 10 %,
pouze v kapitole specifický výzkum došlo pro rok 2011 pro ČZU k navýšení rozpočtu,
podle schválené metodiky pro tvorbu rozpočtu ČZU měla v oblasti, kde fakulty
vzájemně „soutěží“ o část státního příspěvku pedagogická činnost váhu 47 % a VaV
53 %,
aby žádné součásti univerzity (fakultě, institutu) neklesl (relativně) rozpočet více, než
činil pokles celé ČZU oproti roku 2010, byl, tam kde k tomuto poklesu došlo, tento
rozdíl dofinancován z celouniverzitního fondu.

Po představení rozpočtu vedením ČZU vyzval předseda senátu doc. Remeš členku
ekonomické komise AS ČZU Ing. Šilerovou o sdělení stanoviska ekonomické komise
k předloženému rozpočtu. Ing. Šilerová informovala o zasedání ekonomické komise a
závěrem přednesla souhlasné stanovisko této komise k předloženému rozpočtu ČZU na rok
2011.
Poté byla otevřena volná rozprava k tomuto bodu jednání. Ve svých vystoupeních členové AS
ČZU vesměs podpořili přijetí tohoto rozpočtu. Následovalo hlasování s tímto výsledkem:
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AS jednomyslně schválil Rozpočet ČZU na rok 2011
(pro 22 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů)
3. Různé
A. Výstavba nového parkoviště
Rektor prof. Balík představil záměr vybudovat nové parkoviště v areálu univerzity západně od
koleje JIH v místě stávajících provizorních budov. Výstavbou se má vyřešit dlouhodobý
problém s parkováním v areálu ČZU a zajistit také další rozvoj investiční výstavby na
univerzitě. Záměr výstavby schválilo kolegium rektora. Prof. Balík dále uvedl k projektu
některé podrobnosti:
-

parkoviště má sloužit výhradně zaměstnancům a studentům ČZU, popřípadě ostatním
osobám za poplatek,
studenty je třeba chápat jako partnery a parkování jako jednu z poskytovaných služeb,
vjezd na parkoviště bude opatřen závorou a také celý areál se postupně pro volný
vjezd uzavře,
po výstavbě parkoviště nastanou tvrdé postihy těch, kteří parkují mimo parkovací
plochy,
zájem o ubytování na kolejích se snižuje, zvyšují se počty dojíždějících studentů,
počítá se s ozeleněním plánovaného parkoviště,
s vlastníky okolních pozemků parkoviště musí být v rámci stavebního řízení jednáno a
důvody i podrobnosti stavby budou vysvětlovány.

Po představení projektu byla k tomuto tématu otevřena diskuze. S výhradami a kritickými
připomínkami k tomuto projektu vystoupil doc. Růžička, který na základě předběžných
výsledků v současnosti řešeného projektu CIGA doporučil zvážit výběr vhodnější lokality,
eventuelně přehodnotit, zda by nepostačovala současná plocha parkovišť při jejím
efektivnějším využívání, či zda neuvažovat o menší kapacitě nového parkoviště s ohledem na
fakt předpokládaného poklesu počtu studentů a omezené finanční zdroje. Zároveň však
nezpochybnil potřebu řešit otázku parkování v areálu ČZU, postrádá však možnost diskuze.
V této souvislosti byla otevřena otázka funkce a poslání Zpravodaje ČZU.
Na uvedené připomínky reagoval jak rektor prof. Balík s poukazem na schválení tohoto
záměru kolegiem rektora (jednání a diskuze na úrovni vedení ČZU), tak i kvestor Ing.
Vojáček, který upozornil na celkově významně vyšší náklady v případě postupného
rozšiřování kapacity nového parkoviště.
Do další bohaté diskuse se zapojilo více senátorů (doc. Remeš, doc. Herák, prof. Homolka,
prof. Pulkrábek a další), z nichž většina konstatovala nutnost řešit situaci s parkováním
v areálu ČZU.
B. Doplnění Vědecké rady ČZU
Prof. Balík požádal senát o doplnění člena Vědecké rady ČZU o novou členku prof. Ing.
Magdalenu Hrabánkovou, CSc., rektorku Jihočeské univerzity.
AS jednomyslně schválil doplnění Vědecké rady ČZU
C.
Prof. Balík pozval přítomné na seminář Společná zemědělská politika EU – český úhel
pohledu organizovaného ze strany Úřadu vlády ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
dne 29.03.2011 v 10:00 hod. v aule ČZU.
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D.
RVŠ - doc. Remeš informoval o dění v předsednictvu Rady vysokých škol, kde šlo
především o otázku přípravy nové legislativy pro vysoké školy a otázku metodiky tvorby
rozpočtu vysokých škol pro další roky (2012). V této souvislosti uvedl hlavní připomínky,
které k těmto dvěma bodům vznesl v připomínkovém řízení na půdě RVŠ (především
nesouhlas s navrženým oslabením role akademických senátů při samosprávě univerzit,
výhrady k restrukturalizaci vysokých škol a k zavedení Agentury pro kvalitu VŠ, dále
nesouhlas s nově zaváděnými kritérii pro tvorbu rozpočtu VŠ – např. metoda SCImago,
odmítnutí využití hodnocení VŠ jejich absolventy formou dotazníků, které by mělo finanční
dopady na rozpočet VŠ).
Dále se podařilo na posledním zasedání předsednictva RVŠ nominovat do programu
NÁVRAT (poradní orgán ministra školství pro otázky vědy a výzkumu) za obor zemědělství
a zemědělské vědy prorektorku ČZU prof. Sedmíkovou. To by mělo umožnit aktivní působení
a hájení zájmů ČZU v této oblasti (např. i v souvislosti s připravovanými oborovými
metodikami hodnocení VaV).
Slečna Věšínová informovala o tom, že studentská komora RVŠ se na svém výjezdním
zasedání také velmi kriticky vyjádřila k předloženým konceptům nové legislativy pro VŠ i k
navrhovaným pravidlům pro tvorbu rozpočtu VŠ na rok 2012.
E.
Ing. Vojáček:
- výběrové řízení na provozovatele menzy je stále ve stádiu příprav. Z ekonomických důvodů
a pro velmi malý zájem studentů se uvažuje o zrušení snídaní pro studenty, pro mimořádné
akce by bylo možné snídaně doobjednat.
F.
Doc. Růžička:
- vznesl dotaz na funkci Zpravodaje ČZU se vztahem k možnosti publikování,
polemických názorů k aktuelním otázkám chodu a rozvoje univerzity.
Ing. Skála (zástupce AS ČZU v redakční radě Zpravodaje ČZU):
- ocenil zlepšení informovanosti zaměstnanců a studentů ČZU, rezervy však stále jsou,
- časopis Zpravodaj ČZU vychází 4 x do roka a jeho úkolem je reprezentovat
univerzitu,
- webové stránky by byly vhodným místem k uveřejňování ostatních článků, které
z různých důvodů nemohou být zařazeny do Zpravodaje,
- ocenil kvalitu vysílaného univerzitního spotu.
Prof. Balík:
- univerzitní časopis Zpravodaj, tak jako obdobné časopisy vysokých škol, plní funkci
reprezentativní a reklamní. K potvrzením svých slov předal členům senátu
k nahlédnutí podobné časopisy jiných univerzit,
- ke zlepšení informovanosti zaměstnanců dále přispěje rozesílání hromadných emailů.
Proběhla diskuse na výše uvedená témata.
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G.
Doc. Vymazal vznesl dotaz k časovému harmonogramu vyhlašování soutěže v rámci
celouniverzitní grantové agentury CIGA. Předseda AS doc. Remeš informoval o tom, že
problematice agentury CIGA bude věnován samostatný bod příštího zasedání AS ČZU za
účasti odpovědných osob z vedení ČZU.
H.
Slečna Věšínová informovala o konání Meziuniverzitního veletrhu studentských organizací
v ČR, který organizovala Česká Studentská Unie. Průběh veletrhu byl hodnocen kladně.

Doc. Remeš poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup při jednání a zasedání
ukončil.
Další zasedání AS ČZU je předběžně plánováno na druhou polovinu dubna.

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

Vyřizuje: Hanusová Zuzana
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