ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 4. ČERVNA 2013
přítomni
dle prezenční listiny – prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ing. Jan Nevoral (přišel 9:20),
prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., Ing. Jan Kašpar, Ing. Petr Šenfeld, doc. RNDr. Michael Komárek, Ph.D., Ing.
Lada Jakubíková, Ing. Martin Tejkal (přišel 9:20), doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc., doc. Ing. David Herák, Ph.D.,
Ing. Zdeněk Votruba, Ing. David Houška (přišel 9:20), Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph. D., Ing. Bohuslava Boučková,
CSc., Bc. Marek Vyoral, prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph. D., Ing. Zbyněk Polesný, Ph. D., Ing. Radim Kotrba, Ph. D.,
Ing. Tereza Žáková, Hynek Roubík (přišel 9:35), PaedDr. Dušan Vavrla, doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc. (přišla
9:20),
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Josef Vojáček, JUDr. František Janouch, doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph. D.
omluveni: prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.,
Ing. Petra Šímová, Ph.D., prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., Jakub Kopecký

program
1.

Kontrola zápisu

2.

Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2012

3.

Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2012

4.

Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2013

5.

Vyhlášení harmonogramu voleb rektora, volba volební komise

6.

Různé



doc. Herák zahájil zasedání AS ČZU a poděkoval za účast členům AS ČZU, kteří dorazili i přes
momentální nepříznivé podmínky

Kontrola zápisu





doc. Herák se dotázal na připomínky k zápisu z minulého zasedání
z přítomných členů AS ČZU nikdo nevystoupil v diskuzi
doc. Herák vyzval k hlasování ke schválení zápisu z minulého zasedání
pro: 18; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE ZÁPIS Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ

Výroční zpráva o činnosti ČZU v Praze za rok 2012


doc. Herák předal slovo rektorovi ČZU, který představil předkládanou výroční zprávu o činnosti ČZU
za rok 2012
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v diskuzi vystoupili: doc. Růžička, prof. Balík
pro: 18; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU O ČINNOSTI ČZU V PRAZE ZA ROK 2012

Výroční zpráva o hospodaření ČZU v Praze za rok 2012






Ing. Vojáček podrobně informoval o předkládané výroční zprávě o hospodaření ČZU v Praze za rok
2012
doc. Růžička informoval o jednání ekonomické komise, na kterém komise vyjádřila kladné stanovisko
k předložené výroční zprávě o hospodaření ČZU v Praze za rok 2012 i jeho formě; doc. Dytrtová
doplnila, že ekonomická komise shledala, že zpráva je zpracována podrobně a konstatovala, že ČZU
je dobrým hospodářem. K tomu doplnil prof. Balík, že se jedná o hospodaření celé ČZU, tedy zejména
jednotlivých fakult, kdy každá fakulta má jinou strategii hospodaření, prof. Balík konstatoval, že
všichni děkani hospodaří s péčí řádného hospodáře.
v diskuzi vystoupili: --pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU O HOSPODAŘENÍ ČZU V PRAZE ZA ROK 2012

Návrh rozdělení investičních prostředků z FRIMu v r. 2013




Ing. Vojáček informoval o předloženém návrhu rozdělení investičních prostředků z FRIMu pro rok
2013
v diskuzi vystoupili: --pro: 22; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE NÁVRH ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FRIMU V R. 2013

Vyhlášení harmonogramu voleb rektora, volba volební komise





doc. Herák informoval o nejzazším termínu pro předložení návrhu na jmenování rektora ze strany
MŠMT. S ohledem na tento termín a analogicky dle termínů při minulé volbě rektora, doc. Herák
tedy navrhnul následující harmonogram:
 3. 10. 2013 – akademická obec (představení a diskuze s kandidáty)
 8. 10. 2013 – jednání akademického senátu ČZU (volba rektora)
v diskuzi vystoupili: doc. Růžička, doc. Herák, Ing. Votruba
pro: 23; proti: 0; zdržel se: 0
AS ČZU SCHVALUJE VÝŠE UVEDENÝ HARMONOGRAM VOLEB




doc. Herák navrhl následující složení volební komise: Ing. Votruba, Bc. Vyoral, prof. Kokoška
pro: 20; proti: 0; zdržel se: 3

AS ČZU ZVOLILA VOLEBNÍ KOMISI VE SLOŽENÍ VÝŠE UVEDENÉM

Různé





prof. Balík poděkoval za účast na zasedání AS ČZU i přes tíživou situaci kolem aktuálních povodní a
informoval o možnostech pomoci postiženým zaměstnancům ČZU ze strany ČZU
prof. Balík informoval o dohodě s předsedou AS ČZU, že veškeré materiály pro zasedání správní rady
ČZU budou vždy k dispozici cca 7 – 10 dnů před samotným zasedáním SR na právním oddělení, zápisy
ze zasedání SR jsou uveřejněny na internetu, tudíž je zajištěna maximální transparentnost
hospodaření s majetkem ČZU
Ing. Vojáček informoval o programu jednání předchozí Správní rady ČZU dne 21. května 2013
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prof. Balík informoval, že další zasedání SR se uskuteční 10. července 2013 a předmětem bude odkup
areálu Běstvina, k čemuž členové AS ČZU obdrželi materiál pro zasedání kolegia se základními
informacemi
v diskuzi vystoupili: prof. Vašák, prof. Balík, doc. Růžička, doc. Herák, Ing. Tejkal, Ing. Vojáček,
Ing. Boučková



Ing. Vojáček informoval o další problematice – prodej areálu „Františkov“, k němuž mělo dojít dle
souhlasu správní rady prostřednictvím výběrového řízení s nejnižším podáním 7 mil. Kč, do kterého
se ale nepřihlásil žádný zájemce. ČZU tedy po schválení SR zahájila další výběrové řízení s nejnižší
cenou 500 tis. Kč, přičemž obdržela 9 nabídek s nejvyšší cenou 2 550 000 Kč. Tato cena bude
předložena SR ke konečnému rozhodnutí o prodeji



prof. Balík informoval o dalších jednáních ve věci transformace školních podniků na obchodní
společnosti. ČZU si nechala zpracovat na tuto problematiku právní analýzu a tato byla projednávána
na kolegiu rektora 3. 6. 2013, které souhlasilo s názorem, aby se tato transformace nerealizovala



prof. Balík informoval o jednáních s rektory pražských univerzit na získání podpory z VaVpI
v diskuzi vystoupili: Bc. Vyoral, doc. Růžička, prof. Balík, Ing. Vojáček



prof. Balík dále informoval o diskuzích, které vedl s členy akademické obce ohledně stravování
v menze ČZU a situace ohledně stravování je komplikovaná a bude ji nadále řešit



prof. Balík informoval, že v souvislosti s novelou ZVŠ existuje možnost změnit název ČZU
v diskuzi vystoupili: Bc. Vyoral, doc. Růžička, doc. Herák



doc. Herák informoval o poslední verzi novely zákona o VŠ. Jednání, které mělo probíhat tento týden,
však bylo odvoláno z důvodu povodní, o dalším postupu v těchto jednáních bude doc. Herák i nadále
informovat členy AS ČZU



Ing. Kotrba informoval o činnosti AS FTZ a dále o problematice zaměstnávání zahraničních osob,
shledal, že mnoho pracovněprávních dokumentů není k dispozici v jiném než českém jazyce
v diskuzi vystoupili: prof. Balík, doc. Lošťák



doc. Růžička se dotázal, zda se bude na zasedání AS ČZU projednávat aktualizace dlouhodobého
záměru, k tomu informoval doc. Lošťák, že aktualizace pro rok 2014 se bude projednávat na AS ČZU
na podzim tohoto roku



Ing. Šenfeld se dotázal, jak bude postupováno ve věci závad kolem nově otevřené budovy FTZ,
k tomu informoval rektor, že již existuje soupis závad, které během prázdnin bude odstraňovat
zhotovitel stavby v rámci záruky

Závěr jednání
Doc. Herák přítomným poděkoval za účast.

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