ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 29. BŘEZNA 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., 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. Martin Tejkal, doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc., doc. Ing. David Herák, Ph.D., Ing. Zdeněk Votruba, Ing.
David Hoffmann, Ing. Tomáš Kotek, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph. D., Ing. Bohuslava Boučková, CSc., Marek
Vyoral, Jakub Kopecký, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Johana Rondevaldová, PaedDr. Dušan Vavrla, doc.
PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, JUDr. František Janouch, prof. Mgr. Ing. Markéta
Sedmíková, Ph.D., Ing. Petr Zasadil, Ph. D., Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph. D., doc. Ing. Jan Banout, Ph. D.
omluveni: prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Šárka Krčílková, prof. Ing. Ivana Tichá, Ph. D.

program

•

1.

Kontrola zápisu

2.

Rozpočet ČZU na rok 2012 a plán staveb, rekonstrukcí,
modernizací a oprav pro rok 2012

3.

Rozpočet ITS na rok 2012

4.

Studijní a zkušební řád ČZU v bakalářských a navazujících magisterských studijních
programech

5.

Volba předsednictva AS ČZU

6.

Různé

doc. Herák zahájil jednání AS ČZU, přivítal nové členy AS ČZU z PEF a dle svého slibu na prvním
jednání AS ČZU v tomto složení rezignoval na funkci předsedy AS ČZU.

kontrola zápisu
•

doc. Herák obdržel připomínku k zápisu z minulého zasedání. Bylo dojednáno, že tato připomínka
bude zařazena na konec jednání AS ČZU do bodu různé

rozpočet ČZU na rok 2012
•
•

rektor členům AS ČZU představil rozpočet ČZU na rok 2012, který byl schválen všemi hlasy na jednání
kolegia rektora dne 12. března 2012
kvestor Ing. Vojáček podrobně představil materiál k rozpočtu, který byl členům AS ČZU zaslán minulý
týden po projednání ekonomickou komisí AS ČZU
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•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

prof. Balík kvestora doplnil, že po projednání s děkany došlo ze strany ČZU k dofinancování některých
fakult a to z celouniverzitního fondu, a to s ohledem na propad, kdy došlo k dofinancování některých
součástí ČZU, dofinancování rektor zajistil omezením personálních nákladů na rektorátu, IVP, SICu,
autoprovozu a dalších úsporách jako např. úspora při vysoutěžení dodavatele energií atd.
způsob použití prostředků z institucionálního příspěvku MŠMT v roce 2012 proběhne podle již
nastavených pravidel
v roce 2013 budou z celouniverzitního fondu dofinancovány 4 součásti, které zatím institucionální
příspěvek nečerpaly (9,364 mil. Kč pro FLD; 7,441 mil. Kč pro FŽP; 1,967 mil. Kč pro ITS; 4 tis. Kč pro
IVP)
Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ) – celkem se ČZU podařilo získat 33 projektů celkem za 10,4 mil. Kč
rektor dále upozornil, že bude třeba provést modifikaci metodiky pro oblast vědecko-výzkumnou, po
diskuzi s děkany ji rektor chce předložit AS ČZU do konce května
Ing. Mikšík poděkoval za detailní přednesení materiálu a jeho důkladné vysvětlení a poděkoval za to,
že kvalita roste a to díky vědě a výzkumu, které vedení ČZU a pan rektor již 2 roky zdůrazňuje.
Ing. Mikšík položil dotaz zaměřený na chod menzy, rektor k tomuto informoval, že jednání
s provozovatelem menzy firmou Eurest probíhají poměrně často a kvestor apeluje na co nejlepší
podmínky. Současně ve spolupráci s odbory je dle směrnice kvestora zřízena stravovací komise, která
bude dohlížet na zajištění stravování jak z hlediska kvality, tak i ceny.
kvestor k tomuto informoval, že firma Eurest zajišťuje stravování na základě mandátní smlouvy, která
byla uzavřena na základě výběrového řízení. Příspěvek z MŠMT je stanoven dle počtu jídel v minulém
roce. Provoz menzy - na základě mandátní smlouvy je hrazen provoz, ČZU dále hradí provoz energií
v menze, zaměstnanec a student hradí pouze cenu surovin, které jsou na dané jídlo použity. Tento
způsob musí být s ohledem na příspěvek MŠMT, neboť to poskytuje dotace pouze na provoz
vlastního stravovacího zařízení – tj. provoz vlastními zaměstnanci nebo na základě mandátní
smlouvy.
doc. Herák poděkoval a vyzval prof. Pulkrábka jako pověřeného člena ekonomické komise, aby
přednesl závěry ekonomické komise k rozpočtu
prof. Pulkrábek konstatoval, že pro přípravu rozpočtu byla v zásadních částech dodržena přijatá
Metodika hodnocení výkonů fakult a pracovišť ČZU pro rozdělení příspěvku na dotace ze státního
rozpočtu pro období 2011 – 2013, která byla vydaná jako Opatření rektora č. 6/2010. Ekonomická
komise nadále navrhuje:
i. ujasnit výklad nebo upřesnit formulaci ve výpočtu bodů za vědu a výzkum dle
bodů RIV, konkrétně úpravu poměrů mezi výsledky základního a aplikovaného
výzkumu na 85:15
ii. rozdělení prostředků na institucionální podporu v roce 2012 včetně dorovnání
2010 – 2012. Dosud není na ČZU rozdělování těchto prostředků upravenou
metodikou. V minulosti, pokud byly přidělovány, byly získané prostředky využity
na dofinancování výzkumných záměrů
prof. Sedmíková objasnila situaci ohledně výpočtu RIV bodů. Univerzitní metodika se snaží kopírovat
způsob rozdělení peněz podle RIV bodů. ČZU to má takto nastavené proto, že zvyšování výkonů ve
vědě a výzkumu je pro ČZU cestou, jak si kompenzovat snížené příjmy za studenty. Metodiku však
nelze uplatnit bez výjimek, proto jsou v metodice uvedeny korekce, tyto korekce však nejsou
použitelné pro podmínky ČZU.
doc. Herák vyzval k diskuzi o rozpočtu
doc. Růžička se dotázal, zda bude v příštím roce dostatek finančních prostředků v celouniverzitním
fondu, aby bylo možné postupovat, jak bylo během jednání řečeno.
prof. Balík k tomuto uvedl, že přislíbil z celouniverzitního fondu 19 milionů Kč, další příspěvky
fakultám pouze v případě, že to bude jen trochu možné. ČZU ušetřila a dále bude šetřit např. v IVP,
které je financované z celouniverzitního fondu. Všechny fakulty hospodařily dobře, jsou rezervy, na
stipendijních fondech, na provozních prostředcích.
Ing. Vojáček uvedl, že skutečně je třeba hledat úspory, a to od nejvyšších položek, např. zateplení a
další hledání úspor energií, produktivita práce apod.
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k hlasování o rozpočtu pro rok 2012
pro: 26; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE ROZPOČET ČZU PŘEDLOŽENÝ REKTOREM
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plán staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2012
•
•
•
•

•
•

•
•

doc. Herák požádal o představení plánu staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok 2012
Ing. Vojáček představil materiál, který byl členům AS ČZU zaslán s pozvánkou na jednání, tento
materiál byl projednáván a schválen na kolegiu rektora 5. 3. 2012
tento materiál je na ČZU průběžně aktualizován, většinou v prosinci je materiál předložen fakultám
k uvedení požadovaných akcí
Ing. Kotek se dotázal na akci „Projektová dokumentace a inženýrské služby pro MCEV II.“
v předpokládané hodnotě 18 mil. Kč (stanovená dle ceníku prací architektů), zda tato hodnota bude
též hrazena od MŠMT. Kvestor uvedl, že akce nebude hrazena z prostředků MŠMT, ale zakázka je již
ve fázi rozhodnutí o výběru a cena vybraného uchazeče činí 3,9 mil. Kč
na základě projednání s ekonomickou komisí AS ČZU bude plán rozšířen o sloupec skutečnost a
předložen po konci roku 2012 nebo na začátku roku 2013
doc. Růžička se dotázal na akci „Oprava komunikací – příjezdová komunikace“, v loňském plánu bylo
1,5 mil. Kč a zde je předpokládaná i skutečně realizovaná hodnota téměř 2,0 mil. Kč, jak je to možné?
Ing. Vojáček uvedl, že do plánu akcí se jedná o hrubý předpoklad, jakmile se začne realizovat a
připraví se položkový rozpočet, může dojít ke změně hodnoty, nicméně tato akce byla řádně
vysoutěžená a hodnota odpovídá realitě.
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k hlasování o plánu staveb, rekonstrukcí, modernizací a oprav pro rok
2012
pro: 26; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE PLÁN STAVEB, REKONSTRUKCÍ, MODERNIZACÍ A OPRAV PRO ROK 2012

studijní a zkušební řád ČZU v bakalářských a navazujících magisterských
studijních programech
•
•
•
•
•

•

•
•

doc. Herák vyzval prorektora, aby představil navrhované změny ve studijním a zkušebním řádu ČZU
Ing. Zasadil přednesl změny navrhované ve studijním a zkušebním řádu ČZU v bakalářských a
navazujících magisterských studijních programech
doc. Herák otevřel diskuzi k tomuto tématu
Marek Vyoral se dotázal, jak to bude u studentů, kteří již rozhodnutí dostali, zda dostanou výzvu či
nikoliv. Ing. Zasadil vysvětlil, že v případě studentů, kteří dostali dopis ve znění, které platí v současné
době budeme řešit podle dosavadních postupů
Ing. Kotek se dotázal, zda výzva je zasílána elektronicky a poštou následně nebo současně. Pokud
student nezaplatí, jak je vyzván k zaplacení? V současné době je postup takový, že je zasláno
rozhodnutí a pokud student nezaplatí, je mu poštou zasílána výzva k úhradě. Změna je v tom, že tato
výzva bude pouze elektronická
Ing. Mikšík se dotázal na názor vedení na „povinnosti“ studentů účastnit se výuky. Ing. Mikšík
navrhuje pro budoucí změny vypustit povinnost studentů účastnit se výuky. Ing. Zasadil vysvětlil, že o
této věci se diskutovalo při předchozí změně studijního a zkušebního řádu a diskutovalo se o tom
s proděkany, přičemž došlo k současnému závěru, že výuka je povinná, ale garant předmětu může
stanovit míru této povinnosti
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k hlasování o studijním a zkušebním řádu ČZU v bakalářských a
navazujících magisterských studijních programech
pro: 26; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČZU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU 29. 03. 2012

3

rozpočet ITS pro rok 2012
•
•
•
•
•

doc. Herák vyzval ředitele ITS, aby představil rozpočet ITS
doc. Banout poděkoval za přijetí a předložil rozpočet ITS tak jak byl zaslán v materiálech společně
s pozvánkou. Detailní představení rozpočtu provedla tajemnice ITS
Ing. Ackermann Blažková představila samotný rozpočet ITS
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k připomínkám či dotazům
pro: 26; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE ROZPOČET ITS PRO ROK 2012

statut rad pro spolupráci s praxí
•
•
•
•

doc. Herák po dohodě s rektorem vložil další bod jednání
prof. Balík informoval, že směrnicí rektora č. 10/2012 byly zřízeny rady pro spolupráci s praxí
doc. Herák vyzval členy AS ČZU k diskuzi
prof. Balík poděkoval členům AS ČZU

volba předsednictva
•
•
•

•
•
•

doc. Herák zahájil volbu předsedy AS ČZU
prvním krokem bylo jmenování volební komise. Doc. Herák navrhl prof. Pulkrábka na předsedu
volební komise. Z pléna byli dále nominováni Ing. Kotek a Ing. Boučková
nominace na předsedu AS:
prof. Pulkrábek – nepřijímá
Ing. Votruba – přijímá
doc. Herák – příjímá
Ing. Mikšík – nepřijímá
Ing. Růžička – přijímá
Mgr. Ing. Michálek - nepřijímá
Ing. Šímová – nepřijímá
prof. Tichá – není přítomna, dle vyjádření Mgr. Michálka nominaci přijímá
doc. Herák vyloučil možnost volby předsedou AS ČZU osobu, která není přítomná a navrhuje hlasovat
o tom, zda může či nemůže být předsedou volena osoba, která není přítomna na jednání AS ČZU a
nemohla tedy osobně přijmout nominaci.
doc. Herák vyzval k hlasování členů AS ČZU, zda bude připuštěna kandidatura osoby, která není
přítomna na jednání AS ČZU na předsedu AS ČZU
pro: 2; proti: 17; zdržel se: 7

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU NESCHVALUJE
•

výsledky 1. kola voleb
Ing. Votruba – 2 hlasy
doc. Růžička – 6 hlasů
doc. Herák – 17 hlasů

•

předsedou AS ČZU zvolen doc. Herák

různé
Zápis
•

Ing. Votruba zasílal e-mailem výhrady k předchozímu zápisu. Navrhuje, aby se zápis vyhotovoval tak,
že se uvede bod programu, poté se uvede, kdo vystoupil k diskuzi a předseda AS ČZU do zápisu shrne
závěry z diskuze, které budou uvedeny v protokolu
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•
•

doc. Herák vyzval členy AS ČZU k hlasování
pro: 15; proti: 2; zdržel se: 9

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE
Předsednictvo
•
doc. Herák jmenuje prof. Pulkrábka jako svého zástupce. Prof. Pulkrábek jmenování přijímá.
•
za jednotlivé fakulty jsou do předsednictva AS ČZU navrženi: TF – doc. Růžička, PEF – Mgr. Ing. Pavel
Michálek, FAPPZ – prof. Pulkrábek, FŽP – doc. Vymazal, FLD – Ing. Böhm; ITS, IVP a KTV – doc.
Kokoška
pro: 15; proti: 2; zdržel se: 9

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE
Ekonomická komise
•
ekonomická komise AS ČZU byla ustanovena na minulém jednání AS ČZU, jako zástupce za PEF byla
navržena - Ing. Boučková
pro: 25; proti: 0; zdržel se: 1
•
> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE
Legislativní komise
•
za jednotlivé fakulty jsou do legislativní komise AS ČZU navrženi: TF – Ing. Votruba, FAPPZ – Ing.
Mikšík, PEF – Vyoral, FŽP – doc. Komárek, FLD – Ing. Nakládal, ITS, IVP a KTV – Ing. Rondevaldová
pro: 24; proti: 0; zdržel se: 2
•
> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE

Další
•
•

PaedDr. Vavrla navrhuje, aby byla nadále dodržována zvyklost, že jednání AS ČZU probíhá vždy ve
stejný den v týdnu, a to kvůli rozvrhům pedagogů a možnosti plánování programu jednotlivých členů
AS ČZU.
doc. Herák upozornil, že kvůli schválení výroční zprávy bude další zasedání ve středu, od příště bude
možné dodržovat úterý.

závěr jednání
Doc. Herák přítomným poděkoval za účast.
Další jednání AS ČZU je stanoveno na 30. 5. 2012 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře rektorátu ČZU.

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