ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 14. ÚNORA 2012
přítomni
dle prezenční listiny – prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Lenka Vorlíčková,
Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Martin Böhm, Ph.D., Ing. Oto Nakládal, Ph.D., Bc. Jan Kašpar, Ing. Petr Šenfeld, Ing. Petra
Šímová , Ph.D., doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Ing. Šárka Krčílková, Ing. Martin Tejkal, doc. Ing. Miroslav
Růžička, CSc., doc. Ing. David Herák, Ph.D., Ing. Zdeněk Votruba, Ing. David Hoffmann, Ing. Tomáš Kotek, Ing.
Johana Rondevaldová, PaedDr. Dušan Vavrla, doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
omluveni: prof. Ing. Jan Vašák, CSc., doc. Ing. Jan Vymazal, CSc.,

program
1.

Kontrola zápisu

2.

Akademická obec 2012

3.

Různé

kontrola zápisu
• k zápisu z minulého zasedání
• proběhla připomínka doc. Mikšíka, že chybí v zápise zmínka o jeho rezignaci v RVŠ za FAPPZ.
Novým delegátem FAPPZ je Ing. Matyáš Orsák.
• pro: 19; proti: 0, zdržel se: 0

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU JEDNOMYSLNĚ SOUHLASÍ S TOUTO ZMĚNOU
•

přikládání prezenční listiny k zápisu z jednání AS ČZU
• Ing. Votruba zmínil, že z uveřejněných zápisů není zřejmé, kdo se účastnil jednání AS ČZU a
požádal, zda by bylo možné od příště uveřejňovat společně se zápisem i prezenční listinu.
• pro: 19; proti: 0; zdržel se: 0

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU JEDNOMYSLNĚ SOUHLASÍ S TOUTO ZMĚNOU
•

zvukový záznam z jednání AS ČZU
• Ing. Votruba zmínil, že na jednáních AS ČZU se pořizují zvukové záznamy a dotazuje se, kdo
má tyto zvukové záznamy k dispozici.
• zvukové záznamy slouží, resp. doposud sloužily pouze k provedení písemné formy zápisu
z jednání AS ČZU
• doc. Herák do příště zjistí, jak bude se zvukovými záznamy nakládáno

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU BERE NA VĚDOMÍ
•

informace ohledně voleb na PEF ČZU
• doc. Herák informoval o situaci ohledně voleb do akademických senátů na PEF. Výsledky nově
vyhlášených voleb by měly být známy 23. 3. 2012. S ohledem na to, že je třeba připravovat
rozpočet ČZU žádá doc. Herák, aby si členové AS ČZU rozmysleli svého zástupce za každou
fakultu/institut/KTV, kterého jmenují do ekonomické komise. Co se týká PEF, doc. Herák
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•
•

projedná s fakultou, aby pověřili svého zástupce (aniž by byl prozatím členem AS ČZU),
kterého AS ČZU schválí.
doc. Dytrtová se omluvila, že na příštím zasedání nebude přítomna, co se týká nominace do
ekonomické komise (jakožto jediný zástupce IVP) - souhlasí
prof. Pulkrábek navrhl, aby všem členům ekonomické komise byla předložena metodika pro
tvorbu rozpočtu. Doc. Růžička žádá, aby metodika byla zaslána všem členům AS ČZU. Doc.
Růžička má výhrady k metodice, neboť je zastaralá a navrhuje, aby se metodika aktualizovala.
doc. Herák přislíbil, že metodiku zašle všem senátorům.

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU BERE NA VĚDOMÍ

akademická obec 2012
Věcný záměr zákona o VŠ a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům
•
na konci r. 2011 předložil ministr školství, mládeže a tělovýchovy věcný záměr zákona o vysokých
školách a také věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům
•
doc. Herák konstatoval, že byla velmi problematická komunikace s MŠMT, která víceméně vůbec
nepřipouštěla diskuzi s vysokými školami a jejich zástupci

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU BERE NA VĚDOMÍ
Příprava na samotné jednání akademické obce
•
příprava AO zahrnuje vystoupení pana Michala Frankla jako zástupce MŠMT, doc. Herák se dotazuje
členů AS ČZU, zda nejsou námitky proti tomuto vystoupení.
•
Ing. Votruba se vyjádřil tak, že zástupce MŠMT pozval on, nejeví se mu jeho vystoupení jako
nevhodné, jeho vystoupení by nemělo být na škodu, jedná se o řadového úředníka.
•
pro: 19; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU PO PROJEDNÁNÍ SOUHLASÍ S ÚČASTÍ ING. FRANKLA Z MŠMT
Možnosti obrany před postupem MŠMT
•
Ing. Kotek se dotázal, jaké jsou možnosti postupu v případě nesouhlasu s věcnými záměry obou
zákonů – jednak jako AS, jednak jako studenti. Doc. Herák vysvětlil, že můžeme jako ČZU postupovat
v koordinaci s ostatními vysokými školami, připojit se rezolucí k rezolucím ostatních vysokých škol.
Na jednáních předsedů AS bylo dojednáno, že akademické senáty budou zasílat ministrovi a
premiérovi postupně dopisy, ve kterých budou uvádět svůj nesouhlas s věcnými záměry zákonů. Co
se týká existence legislativních nástrojů, jak ovlivnit, AS ČZU pak neexistuje, neboť MŠMT neporušilo
legislativní proces. Takže jako nejvhodnější se jeví připojit se k akcím připravovaných studenty, neboť
tyto budou nejvíce mediálně vidět.

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU BERE NA VĚDOMÍ

Studentské akce
•
Ing. Krčílková upozorňuje, že pokud se ČZU chce účastnit akce „Noci univerzit“ organizované ČVUT, je
třeba rychle začít jednat, neboť ostatní univerzity již mají připravený program, zatímco ČZU se ještě
nerozhodla, zda se bude účastnit.
•
doc. Mikšík považuje účast ČZU na akci ČVUT za rozumnou, už jenom proto, že ČVUT je pro veřejnost
lépe dostupná
•
doc. Komárek oznámil, že je třeba okamžitě začít jednat
•
pro: 19; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU PO PROJEDNÁNÍ SOUHLASÍ S PŘIPOJENÍM K TĚMTO AKCÍM
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Koordinace činností
•
doc. Herák navrhuje pověřit za ČZU Ing. Krčílkovou koordinátorkou studentských akcí „Noci
univerzit“. Ing. Krčílková oznámila, že již komunikuje s osobami z jednotlivých fakult a je připravena
sestavit tým. Ing. Krčílková uvedla, že je k dispozici cca 600 průvodců k věcným záměrům zákonů,
které budou k dispozici na jednání akademické obce. Ing. Krčílková dále uvedla, že ji kontaktoval pan
Kořínek s žádostí, o pověšení loga iZUNu v aule během zasedání akademické obce
•
pro: 19; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU PO PROJEDNÁNÍ SOUHLASÍ
Rezoluce členů akademické obce ČZU
•
doc. Herák přečetl připravenou rezoluci:
1.

odstavec:

„My, členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze, vyjadřujeme vážné znepokojení nad obsahem, formou a
zvláště pak způsobem projednávání navrhovaných věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční pomoci
studentům!“

bez připomínek
2.

odstavec:

„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze prohlašují, že uvítají a podpoří reformy vysokého školství
v České republice, jejichž cílem bude jeho další rozvoj, modernizace a zvyšování kvality. Jsou však přesvědčeni, že tento cíl
nemůže být naplňován v současnosti předkládanými návrhy věcných záměrů výše uvedených zákonů, které jsou výsledkem
absence odborné diskuse mezi MŠMT ČR a akademickou veřejností. Tyto věcné záměry zákonů zcela postrádají odbornou
argumentaci zdůvodňující likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol, neuvádějí ani důvody, proč byla
dána přednost politickým a komerčním zájmům před akademickou svobodou a omezením práva na vzdělání každého
občana ČR.“

připomínky, finální znění:
„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze prohlašují, že uvítají a podpoří reformy vysokého školství
v České republice, jejichž cílem bude jeho další rozvoj, modernizace a zvyšování kvality. Jsou však přesvědčeni, že tento cíl
nemůže být naplňován v současnosti předkládanými návrhy věcných záměrů výše uvedených zákonů, které jsou výsledkem
absence odborné diskuse mezi MŠMT ČR a akademickou veřejností. Tyto věcné záměry zákonů zcela postrádají odbornou
argumentaci zdůvodňující likvidaci samosprávného charakteru veřejných vysokých škol. Neuvádějí ani důvody, proč byla
dána přednost politickým a komerčním zájmům před akademickou svobodou a před právem na vzdělání každého občana
ČR.“

3.

odstavec:

„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze vyjadřují jednomyslně názor, že přijetí těchto nekvalitních a
nebezpečných návrhů povede k nevratnému poškození českého vysokého školství!“

bez připomínek

4.

odstavec:

„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze se připojují k prohlášením akademických obcí veřejných
vysokých škol odmítající předkládané návrhy věcných záměrů zákonů a deklarují svoji připravenost a ochotu koordinovat
další postoj a akce s těmito vysokými školami a univerzitami.“

připomínky, finální znění:
„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze se připojují k prohlášením akademických obcí veřejných
vysokých škol odmítajících předkládané návrhy věcných záměrů zákonů. Současně deklarují svoji připravenost a ochotu
koordinovat další postoje a akce s těmito vysokými školami a univerzitami.“
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5.

odstavec:

„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze žádají Vládu České republiky, aby odmítla projednávat
předkládané věcné záměry dotčených zákonů a umožnila tak jejich nové vypracování s hledáním odborně podložených
východisek a cílů ve věcné diskuzi, do které se akademická obec České zemědělské univerzity v Praze aktivně zapojí.“

připomínky, finální znění:

„Členové akademické obce České zemědělské univerzity v Praze žádají Vládu České republiky, aby odmítla projednávat
předkládané věcné záměry dotčených zákonů. Žádáme jejich nové vypracování s hledáním odborně podložených východisek
a cílů ve věcné diskuzi, do které se akademická obec České zemědělské univerzity v Praze aktivně zapojí.“

•

pro: 20; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SOUHLASÍ S UPRAVENÝM ZNĚNÍM REZOLUCE

různé
•
•

doc. Růžička – jednání senátu jsou veřejná, ale kromě senátorů o termínu nikdo neví. Doc. Růžička
navrhuje, aby se informace o konání AS uveřejňovala na plazmách.
pro: 20; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SOUHLASÍ PO PROJEDNÁNÍ

předseda as poděkoval za účast a Ing. Votrubovi za přípravu AO

závěr jednání
Doc. Herák přítomným členům AS ČZU poděkoval za účast a současně poděkoval Ing. Votrubovi za přípravu
akademické obce.
Další jednání AS ČZU je stanoveno na 21. 2. 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře rektorátu ČZU.

DOC. ING. DAVID HERÁK, PH. D.
PŘEDSEDA AS ČZU
V . R.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU 14. 02. 2012

4

