ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 30. ŘÍJNA 2014
přítomni
dle prezenční listiny – prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Kateřina Břendová,
doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D., Bc. Jiří Procházka, Ing. Jan Kašpar, doc. RNDr. Michael Komárek, doc. Ing. Miroslav
Růžička, CSc., Ing. Zdeněk Votruba, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph. D., Ing. Bohuslava Boučková, CSc., Bc. Jakub
Kopecký, prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph. D., doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph. D., Bc. Hynek Roubík, PaedDr. Dušan
Vavrla, doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., Ing. Jana Vohralíková, JUDr. František Janouch, prof. Mgr. Ing. Markéta
Sedmíková, Ph. D., doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph. D., doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph. D.
omluveni: prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Lada Jakubíková, Ing. Pavel Jakubec, doc. Ing. Milan
Kroulík, Ph.D., Ing. Lukáš Dlabal, prof. Ing. Ivana Tichá, Ph. D., Ph.D., Ing. Radim Kotrba, Ph. D., Ing. Tereza
Žáková

program
1.

Kontrola zápisu

2.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a
další tvůrčí činnosti ČZU v Praze na období 2011-2015 pro rok 2015 a Institucionální plán
pro rok 2015

3.

Statut České zemědělské univerzity v Praze

4.

Různé



Ing. Votruba zahájil zasedání AS ČZU a přivítal členy AS ČZU a zástupce vedení ČZU

Kontrola zápisu






Ing. Votruba se dotázal, zda má někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání AS ČZU.
v diskuzi vystoupili: --Mgr. Michálek kontaktoval Ing. Votrubu s žádostí o úpravu textace u kontroly zápisu v minulém
zápisu. Nová formulace v zápise by měla znít:
„dále Ing. Votrubu kontaktoval Mgr. Michálek s žádostí o formální nápravu zápisu z jednání AS ČZU
dne 8. 10. 2013. Podle Volebního a jednacího řádu ČZU (čl. 11 bod 5 písm. d) je nezbytné na prvním
dalším jednání AS ČZU informovat členy AS ČZU o výsledku proběhlého hlasování per rollam. V tomto
případě se jedná o hlasování ze dne 19. 9. 2013, kterým byl materiál Volební a jednací řád PEF ČZU
akademickým senátem ČZU schválen. Na tuto nesrovnalost upozornil interní auditor ČZU doc. Vít při
zářijovém auditu vnitřních předpisů PEF. Ing. Votruba objasnil, proč k situaci došlo. Na
nejbližším dalším zasedání AS ČZU po hlasování per rollam probíhala volba rektora, z tohoto důvodu
se jednalo o speciální zasedání, a proto nedošlo k záznamu do zápisu z jednání. Výsledek hlasování
per rollam však byl všem členům AS ČZU doručen e-mailem a do stávajícího zápisu je tímto formálně
doplněn.“
pro: 16; proti: 0; zdržel se: 1

> AS ČZU SCHVALUJE ZÁPIS Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ
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Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
inovační a další tvůrčí činnosti ČZU v Praze na období 2011-2015 pro
rok 2015 a Institucionální plán pro rok 2015







Ing. Votruba zahájil program a předal slovo panu rektorovi, který představil předkládaný materiál.
Ing. Votruba vyzval k diskuzi ohledně Aktualizace Dlouhodobého záměru a Institucionálního plánu
pro rok 2015
v diskuzi vystoupili: Ing. Boučková, prof. Balík, doc. Komárek, Mgr. Michálek, Bc. Roubík, PaedDr.
Vavrla, doc. Růžička, doc. Šubrt
průběh a závěr diskuze:
 Ing. Boučková konstatovala, že skutečně existují problémy s nedostatkem místa zejména pro
doktorandy, rektor v této záležitosti informoval, že v budoucnu se jistě situace zlepší, zejména by
v příštím roce měla být zahájena výstavba 2. etapy budovy CEMS. Doc. Komárek k této situaci
informoval, že problematiku míst pro doktorandy by měly řešit oborové rady tak, aby zajistily
„kvóty“ pro počet doktorandů na školitele.
 Mgr. Michálek poděkoval za úvahu o transformaci krátkodobého hlídání dětí pro zaměstnance a
dotázal se, zda by byl zájem o transformaci na mateřskou školu. V této záležitosti informoval
rektor, že transformace na mateřskou školu v nejbližších 2 letech není možná zejména
z prostorových důvodů; univerzita nadále sleduje vývoj legislativy ohledně dětských skupin.
 PaedDr. Vavrla informoval, že podpora sportu na ČZU existuje, bohužel však není koncepční a
většinou se řeší pouze individuálně dohodou s děkany. Rektor informoval, že je možné tuto oblast
zahrnout do příštího IP a požádal PaedDr. Vavrlu, aby připravil materiál s návrhem nastavení
pravidel pro podporu sportu na ČZU, který bude projednán na Kolegiu rektora.
 Doc. Růžička požádal o možnost kontroly splnění jednotlivých bodů Aktualizací dlouhodobého
záměru pro jednotlivé roky. Doc. Šubrt informoval o tom, že tyto kontroly probíhají Oddělením
pro strategii.
pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE AKTUALIZACI DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ, VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ,
INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČZU V PRAZE NA OBDOBÍ 2011 – 2015 PRO ROK 2015 A
INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN PRO ROK 2015

Statut České zemědělské univerzity v Praze








Ing. Votruba informoval o dalším bodu programu a předal slovo panu rektorovi, který představil
aktuální znění návrhu změn Statutu České zemědělské univerzity v Praze.
Ing. Mikšík informoval o jednání legislativní komise, která neměla k tomuto znění žádné připomínky.
v diskuzi vystoupili: doc. Dytrtová, Mgr. Michálek
průběh a závěr diskuze:
 doc. Dytrtová informovala o tom, že v současném znění čl. 26 je pro IVP pouze 1 zástupce v AS
ČZU, přičemž dle nového Volebního a jednacího řádu má IVP zástupce 2 (jednoho akademického
pracovníka a 1 studenta).
 Mgr. Michálek požádal o sjednocení používaných znaků v tabulce se stanovením poplatků.
Ing. Votruba požádal o hlasování ohledně Statutu s ujednocením dle připomínek doc. Dytrtové a
Mgr. Michálka.
pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE ZMĚNY STATUTU ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Různé


Ing. Votruba informoval o pozvánce o jednání ohledně novely ZVŠ od Teologické fakulty.
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Ing. Votruba informoval o žádosti ohledně proplácení cestovních náhrad pro členy AS ČZU s tím, že je
třeba o cestě předem informovat předsedu či předsednictvo AS ČZU.
v diskuzi vystoupili: --Ing. Votruba dále požádal o jednotný postup v případě žádostí o rozeslání e-mailových informací domluven organizační postup.
Bc. Roubík vznesl dotaz na pana rektora týkající se aktualizace dlouhodobého záměru na koncepční
zapojení MOOC (Massive Open Online Courses) do vzdělávacího/kreditového systému univerzity.
Pan rektor přislíbil toto projednat s děkany fakult a bude o výsledku informovat AS ČZU.
Bc. Roubík přednesl námět na označování jídel v menze tak, aby zahraniční návštěvníci byli
informováni o složení (původu) nabízeného jídla (především z náboženských důvodů). Po diskusi
převládl názor označovat hlavní složku jídla (především masa) vhodnými piktogramy v nabídce jídel.
Pan rektor přislíbil projednání tohoto požadavku s provozovatelem menzy.
Rektor informoval o předloženém materiálu Vyhlášení příjímacího řízení na IVP na rok 2015/2016.
v diskuzi vystoupili: --pro: 17; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA IVP NA ROK 2015/2016




Ing. Votruba informoval o průběhu voleb do AS ČZU a připomenul termín prvního jednání AS po
volbách (4. 12. 2014)
Kvestorka informovala o majetkových záležitostech projednaných na jednání Správní rady ČZU dne
29. 10. 2014.
Rektor informoval o konečném návrhu novely VŠ zákona v podobě, ve které byl předložen do vlády
ČR.

Závěr jednání
Ing. Votruba přítomným poděkoval za účast.

ING. ZDENĚK VOTRUBA
PŘEDSEDA AS ČZU
V . R.
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