ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 25. ČERVNA 2012
přítomni
dle prezenční listiny – prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík,
Ing. Lukáš Kaplan, doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D., doc. 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, Ph.D., Ing. Johana
Rondevaldová, doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, JUDr. František Janouch, prof. Mgr. Ing. Markéta
Sedmíková, Ph.D.
omluveni: Lenka Vorlíčková, Ing. Šárka Krčílková, prof. Ing. Ivana Tichá, Ph. D., doc. Ing. Ladislav
Kokoška, PaedDr. Dušan Vavrla

program
1.
2.
3.
4.

Kontrola zápisu
Návrh Studijního a zkušebního řádu České zemědělské univerzity v Praze pro studium
v doktorských studijních programech
Návrh úprav Metodiky hodnocení výkonů fakult a pracovišť ČZU v Praze pro rozdělení
příspěvku a dotace ze státního rozpočtu pro období let 2011 - 2013
Různé

kontrola zápisu
•
•
•

projednal se obsah zápisu z minulého zasedání
v diskuzi vystoupili: Ing. Mikšík, prof. Balík, Ing. Kotek, Ing. Votruba
závěr diskuze: obsah zápisu bude projednán na konci zasedání AS ČZU v bodě různé

Návrh studijního a zkušebního řádu České zemědělské univerzity v Praze pro
studium v doktorských studijních programech
•

rektor představil důvody pro změny ve Studijním a zkušebním řádu České zemědělské univerzity
v Praze předkládaného AS ČZU a předal slovo prorektorce Sedmíkové
•
prorektorka Sedmíková podrobně představila jednotlivé změny v předkládaném dokumentu
•
závěr legislativní komise: ocenila snahu úpravy předpisu nicméně, i přesto má následující připomínky
i. čl. 14 navrhuje doplnění odst. 2 v tomto znění:
Student, který zahájil studium přede dnem nabytí účinnosti tohoto studijního a zkušebního řádu a v den nabytí
jeho účinnosti překročil standardní dobu studia a zároveň již vykonal SDZ podle čl. 10 tohoto předpisu, ale u
něhož dosud neproběhla obhajoba disertační práce podle čl. 11 tohoto studijního a zkušebního řádu, může
vykonat obhajobu nejpozději do doby rovnající se standardní době studia podle čl. 2 tohoto předpisu plus dva
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roky. Do doby podání žádosti o obhajobu je mu přerušeno studium a nevztahuje se na něj ukončení studia dle čl.
12 odst. 2 písm. e) tohoto studijního a zkušebního řádu.
ii. čl. 5 bod 2 navrhuje doplnění, že termín prázdnin bude stanoven po dohodě se
školitelem
iii. čl. 3 bod 7 – není řešeno v jakém termínu a kde se zveřejňuje zápis
•
•
•

k připomínkám se vyjádřila prorektorka Sedmíková - ad i. je již zahrnuto v poslední verzi materiálu
zaslaném členům AS ČZU
v diskuzi vystoupili: Ing. Kotek, prof. Sedmíková, prof. Balík, doc. Herák, doc. Růžička, Ing.
Rondevaldová, prof. Vašák, doc. Böhm
pro: 21; proti: 1; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE V PŘEDLOŽENÉM ZNĚNÍ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY
V PRAZE PRO STUDIUM V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

Návrh úprav Metodiky hodnocení výkonů fakult a pracovišť ČZU v Praze pro
rozdělení příspěvku a dotace ze státního rozpočtu pro období let 2011 2013
•
•
•
•

rektor uvedl důvody pro vznik tohoto materiálu a stručně představil předkládaný materiál a předal
slovo prof. Sedmíkové, která podrobně objasnila návrh úprav Metodiky pro rok 2013
závěr ekonomické komise: k Metodice neměla výhrady a doporučuje schválit v předloženém znění,
prof. Pulkrábek současně doporučil, aby tato Metodika byla pro rok 2014 aktualizována
v diskuzi vystoupili: Mgr. Ing. Michálek, prof. Sedmíková, prof. Balík
pro: 18; proti: 1; zdržel se: 2

> AS ČZU SCHVALUJE METODIKU HODNOCENÍ VÝKONŮ FAKULT A PRACOVIŠŤ ČZU V PRAZE PRO ROZDĚLENÍ
PŘÍSPĚVKU A DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2013

různé
•
•
•
•
•
•
•

rektor informoval o průběhu promocí, minulý týden (21. června) byly předány ceny ministra
zemědělství
příští rok na ČZU opět proběhne biologická olympiáda
rektor si dovolil pozvat členy AS ČZU na slavnostní zahájení akademického roku na českých
univerzitách, které se bude konat v aule ČZU 1. října 2012
vývoj nového zákona o VŠ – aktuální informace od ministra školství jsou takové, že nebude nový
zákon pouze novela stávajícího zákona, ministr nechce zavádět školné ale pouze zápisné, v současné
době se diskutuje jeho výše
doc. Vymazal se dotázal ohledně funkčnosti vjezdových bran, rektor vysvětlil, že jakmile bude hotové
parkoviště, bude spuštěn i provoz těchto vjezdových bran v celém areálu ČZU
doc. Herák oznámil rezignaci Ing. Sloupa z členství v ekonomické komisi AS ČZU, jako nový člen je
navržen doc. Ing. Oto Nakládal, Ph. D.
pro: 19; proti: 0; zdržel se: 1

> AS ČZU SCHVALUJE ZMĚNU ČLENA EKONOMICKÉ KOMISE AS ČZU
•
•
•
•

doc. Herák informoval o úložišti materiálů pro jednání AS ČZU na intranetu ČZU
Mgr. Ing. Michálek informoval o aktuální situaci na Provozně ekonomické fakultě, děkan PEF ČZU
uzavřel prostřednictvím právních zástupců dohodu o smíru s doc. Merunkou
hlasování per rollam ze dne 12. 6. 2012 bylo na žádost doc. Růžičky bylo zastaveno s tím, že bude
projednáno na následujícím zasedání AS ČZU
doc. Růžička vysvětlil důvody svého požadavku na projednání usnesení
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•
•

Ing. Mikšík se dotázal, zda nemá smysl tuto záležitost projednávat, neboť tato byla vyřešena
uzavřením dohody, o které členy AS ČZU informoval Mgr. Ing. Michálek
pro: 18; proti: 1; zdržel se: 1

> AS ČZU SE USNESL, ŽE SE S OHLEDEM NA VÝŠE UVEDENÉ TOUTO ZÁLEŽITOSTÍ NEBUDE ZABÝVAT
•
•
•

zápis z minulého zasedání – Ing. Votruba postrádá závěry z diskuze
v diskuzi vystoupil: Ing. Votruba, doc. Herák, prof. Vašák, prof. Pulkrábek, doc. Růžička, Ing. Kotek,
doc. Komárek
do zápisu z minulého zasedání bude v bodu různé doplněno: „podněty a stanoviska Správní rady ČZU
by se měly uveřejňovat“
pro: 15; proti: 2; zdržel se: 1

> AKADEMICKÝ SENÁT ČZU SCHVALUJE DOPLNĚNÝ ZÁPIS Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ AS ČZU
•

doc. Herák stručně přečetl zápis z aktuálního zasedání AS ČZU, který bude ještě doupraven a zaslán
členům AS ČZU

závěr jednání
Doc. Herák přítomným poděkoval za účast.

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