ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 21. ÚNORA 2012
přítomni
dle prezenční listiny – prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík,
Ph.D., Lenka Vorlíčková, Ing. Lukáš Kaplan, Ing. Martin Böhm, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Červený, CSc., Ing. Oto
Nakládal, Ph.D., Bc. Jan Kašpar, Ing. Petr Šenfeld, Ing. Petra Šímová, Ph.D., doc. Ing. Jan Vymazal, CSc., 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, doc. Ing. Ladislav Kokoška,
Ph.D., Ing. Johana Rondevaldová, PaedDr. Dušan Vavrla,
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.,
Ing. Miroslav Mimra, Ph.D.

omluveni: doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.,

program
1.

Kontrola zápisu

2.

Projednání nově navržených členů VR ČZU v Praze

3.

Projednání statutu TF ČZU v Praze

4.

Aktuální situace voleb do AS PEF ČZU v Praze

5.

Aktuální situace věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční podpoře
studia

6.

Různé

kontrola zápisu
•
•

Ing. Mikšík v předchozím zápise má špatně uvedený titul
doc. Růžička se dotázal na informaci ohledně uveřejňování termínu jednání senátu na plazmách, jak
bylo dojednáno na minulém jednání AS ČZU

projednání nově navržených členů VR ČZU v Praze
•
•
•

rektor členům AS ČZU objasnil důvody jmenování nového člena VR ČZU a představil prof. Hynka
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k připomínkám či dotazům
pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE NÁVRH REKTORA
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projednání statutu TF ČZU v Praze
•
•
•

doc. Müller poděkoval za přijetí na jednání AS ČZU a představil upravený statut TF ČZU
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k připomínkám či dotazům
pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE STATUT TF ČZU

aktuální situace voleb do AS PEF ČZU v Praze
•
•
•
•
•

doc. Herák stručně hrnul problémy, které vedly ke zrušení voleb na PEF ČZU
vyhlášeny nové volby dle informací na vývěsce by měly být výsledky voleb vyhlášeny 23. 3. 2012
v 10:00 hodin
doc. Herák dále informoval, že dle dosud neuveřejněných informací došlo k dalším problémům,
jelikož nebyla zapečetěna volební urna. Výsledky by měly být vyhlášeny dne 28. 3. 2012 v 10:00
hodin
Ing. Kotek se dotázal, zda je někdo osobně zodpovědný za problémy s volbami. Doc. Herák uvedl, že
dle jeho názoru je to věcí dílčí volební komise resp. její předsedkyně
prof. Vašák se dotázal, co se bude dít na PEF, když nemají již poměrně dlouhou dobu senát. Rektor
odpověděl, že v krajním případě může ministerstvo omezit působnost AS nebo výkon této
působnosti odejmout a pověřit jejím výkonem rektora

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU BERE NA VĚDOMÍ

aktuální situace věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o
finanční pomoci studentům
•
•

•
•
•
•

doc. Herák uvedl tuto problematiku a předal slovo rektorovi
rektor poděkoval členům AS ČZU za uspořádání akademické obce, dále rektor uvedl, že minulý týden
proběhlo jednání České konference rektorů, na které opět nebyl pan ministr, byl zastoupen
náměstkem prof. Wilhelmem. Je zřejmé, že problematickou oblastí pro veřejné vysoké školy je oblast
financování. Poslaneckou sněmovnou byl schválen střednědobý záměr financování a pro univerzity
se předpokládá razantní snížení financování
z jednání vyplynulo, že MŠMT je ochotno k diskuzi, ale od hlavních bodů odmítá ustoupit, 23. 2. 2012
bude zasedání legislativní rady vlády a je předpoklad, že věcné záměry budou přijaty
rektor citoval usnesení České konference rektorů, které bylo minulý týden přijato
rektor upozornil na další problém věcného záměru zákona o vysokých školách, v němž je zakotvena
působnost správního řádu, což by znamenalo zásadní nárůst administrativy na veřejných vysokých
školách
doc. Herák informoval o dohodě, která byla na Radě vysokých škol mezi předsedy akademických
senátů, s ohledem na vývoj situace doc. Herák požádal všechny předsedy akademických senátů
fakult, aby došlo k projednání a odsouhlasení tohoto dopisu:
„Vážený pane předsedo vlády ČR, vážení členové vlády ČR,
dovolte mi Vás oslovit jménem akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze. Rád bych Vás
tímto dopisem požádal, abyste při projednávání návrhu Věcného záměru zákona o vysokých školách, věnovali
zvýšenou pozornost připomínkám reprezentace vysokých škol, které byly označeny jako neakceptované.
Akademický senát ČZU v Praze je přesvědčen, že připomínky Rady vysokých škol měly být v tomto případě
označeny jako rozpor. Akademický senát ČZU v Praze se tímto také jednohlasně připojuje k názoru
vyslovenému komisí předsedů akademických senátu RVŠ a vyjádřenému v dopise ze dne 6. 1. 2012, který Vám
byl zaslán.
Pevně věřím, že se budete této záležitosti věnovat, za což Vám velice děkuji.“

•
•

prof. Vašák navrhuje v dopise slovo „jednohlasně“ zaměnit za „jednomyslně“
doc. Růžička s ohledem zmiňované informace a na termíny projednávání věcných záměrů zákonů
považuje zasílání dopisu za zbytečné
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•

•
•
•
•
•

Ing. Votruba uvádí, že tento dopis je v rozporu s rezolucí, kterou přijala akademická obec ČZU, neboť
v rezoluci je požadováno úplné stažení a přepracování věcných záměrů zákonů a v tomto dopise
požadujeme projednání připomínky. Ing. Votruba však také považuje, že v tuto chvíli je zaslání dopisu
zbytečné
doc. Herák uvedl, že tento dopis je II. kolo v případě, že nebudou věcné záměry zákonů stažené, pak
se uplatní tento dopis (resp. dopisy 26 akademických senátů) v případě, že nedojde ke stažení, jak
ČZU požadovala v rezoluci akademické obce
prof. Vašák nesouhlasí s názory, že naše snaha se zasláním dopisu je marná, nemůžeme rezignovat,
neboť projednávání věcného záměru nekončí 23.2. po projednání legislativní radou vlády legislativní
proces pokračuje dále
Ing. Votruba navrhuje zaslat v tuto chvíli dopis s rezolucí a v případě, že vláda začne projednávat
věcné záměry zákonů, pak zaslat dopis ve znění citovaném doc. Herákem
doc. Herák zahájil hlasování textu dopisu
pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE TEXT DOPISU
•

doc. Růžička se dotazuje, kým, kdy a komu budou zaslány dopisy – zasílat bude doc. Herák
předsedovi vlády a na vědomí ministrovi, první dopis bude zaslán během 22. 2. 2012, druhý dopis
s žádostí o projednání připomínek bude zaslán, pokud začne vláda projednávat věcné záměry zákonů
pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE TENTO POSTUP

různé
Ekonomická komise
•
doc. Herák do tohoto bodu navrhl zařadit ustanovení ekonomické komise. Náplň činnosti
ekonomické komise bude projednání rozpočtu. Jak na minulém zasedání doc. Herák uváděl, rozhodl
se, že členy ekonomické komise budou zástupci ze všech fakult a institutů
•
prof. Pulkrábek uvedl, že členy komisí nemusí být pouze člen AS ČZU
•
za zástupce PEF v ekonomické komisi navrhuje doc. Herák prof. Homolku; doc. Růžička uvádí, že
považuje prof. Homolku za neflexibilního; Ing. Votruba uvádí, že není třeba, aby byla PEF
v ekonomické komisi zastoupena; doc. Herák a PaedDr. Vavrla uvádí, že by bylo lepší a
spravedlivější, když bude ekonomická komise jednat o rozpočtu pro všechny součásti ČZU, aby byl
přítomen zástupce PEF
•
doc. Herák nechává hlasovat, aby byl členem ekonomické komise za PEF prof. Homolka
•
pro: 12; proti: 2; zdržel se: 9

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU NESCHVALUJE
•
•

dále byla na členku ekonomické komise za PEF navržena Ing. Šilerová
pro: 8; proti: 3; zdržel se: 12

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU NESCHVALUJE
•
•

zřízení trvalé ekonomické komise - návrhy zástupců za jednotlivé fakulty – prof. Pulkrábek, doc.
Růžička, Ing. Sloup, Ing. Šímová, Ing. Kokoška, doc. Dytrtová, PaedDr. Vavrla
pro: 20; proti: 0; zdržel se: 3

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU ZŘIZUJE EKONOMICKOU KOMISI
•
•
•
•

prof. Pulkrábek navrhuje zvolit současně legislativní komisi
Ing. Votruba navrhuje zvolit též předsednictvo AS
prof. Vašák dává protinávrh, počkat s volbou ostatních orgánů až bude „kompletní senát“
doc. Herák navrhuje, že může jmenovat svého zástupce. Doc. Herák jako svého zástupce navrhuje
prof. Pulkrábka, ten souhlasí, doc. Herák tedy jmenuje svým zástupcem prof. Pulkrábka
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•

Ing. Kotek navrhuje, aby bylo dojednáno, že na příštím zasedání, bez ohledu na výsledky voleb na
PEF, bude zvoleno předsednictvo

Zvukové a zvukově obrazové záznamy
•
doc. Herák citoval stanovisko JUDr. Bergera k obrazovému záznamu ze zasedání akademické obce,
které proběhlo 14. 2. 2012, ze stanoviska vyplývá, že v případě uveřejnění záznamu ze zasedání by
ČZU mohla být uložena sankce za zveřejnění tohoto záznamu
•

•

ohledně zvukového záznamu ze zasedání akademických senátů – tyto záznamy je možné pořizovat za
účelem vyhotovení písemného zápisu z jednání AS, poté by však měly být smazány, v opačném
případě by musely být splněny povinnosti dané zákonem. Doc. Herák by se i přesto přikláněl k tomu,
aby se tyto záznamy nepořizovaly. Po projednání odsouhlaseno, že záznamy se pořizovat mohou,
pouze za účelem zápisu, tento záznam pak bude po ověření zápisu na dalším jednání AS ČZU smazán
pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0

> AKADEMICKÝ SENÁT SCHVALUJE
•

doc. Růžička vznesl požadavek, aby v zápise uváděla vystoupení jednotlivých členů AS ČZU v diskuzi

Jednání o Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
•
rektor uvedl, že několikrát jednal s ministrem Chalupou a náměstkem Tesařem z MŽP a následně byl
rektor vyzván k jednání o převodu Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v. v. i. do gesce České zemědělské univerzity v Praze a to v kompletním rozsahu včetně
movitého a nemovitého majetku, duševního vlastnictví a vědecko výzkumné kapacity
•
rektor s touto skutečností seznámil kolegium rektora a zřídil komisi, která má na starosti jednání
s MŽP v této věci, a to ve složení: prof. Sklenička, prof. Tlustoš, Ing. Vojáček, JUDr. Janouch
•
pro ČZU by to znamenalo rozvoj výuky a výzkumu
•
Ing. Kaplan ocenil myšlenku
Další
•

Ing. Kotek požádal, zda by bylo možné získat plán investičních akcí a současně požaduje uveřejňování
konečných cen veřejných zakázek

závěr jednání
Doc. Herák přítomným poděkoval za účast.
Další jednání AS ČZU je stanoveno na 29. 3. 2012 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře rektorátu ČZU.

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