ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU
DNE 6. ÚNORA 2020
přítomni
dle prezenční listiny – Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D., Ing. Matyáš Orsák, Ph.D., Ing. Kamil Kraus, doc. Ing. Vítězslava
Pešková, Ph.D., doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D, prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., Ing. Radim Löwe, Ing. Václav
Silovský, doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D., Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., doc. Mgr. Lukáš Trakal, Ph.D., Ing. Lukáš Gábor, Bc.
Tereza Kadeřábková, prof. Ing. Miroslav Müller, Ph.D., prof. Dr. Ing. František Kumhála, Ing. Zdeněk Votruba,
Ph.D., Ing. Viktor Kolář, Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D., doc. Ing. Irena Benešová, Ph.D., Ing. Petra Šánová, Ph.D.,
Bc. Radek Martiník, Ing. Radim Kotrba, Ph.D., prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Ing. Tomáš Kudera, PaedDr.
Dušan Vavrla, doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., Adéla Kudrnáčová
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., Ing. Karel Půbal, Ph.D., Ing. Iva Hrabánková, Ph.D.
Omluveni: prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc., Ing. Jiří Velechovský, Ing. Tereza Sedlářová Nehézová, doc. Ing.
Zbyněk Polesný, Ph.D.

program
1.

Kontrola zápisu

2.

Pravidla tvorby metodiky rozpočtu pro rok 2020

3.

Stanovy Střeleckého klubu ČZU, z.s.

4.

Různé

Kontrola zápisu


předseda AS ČZU vyzval k hlasování ke schválení zápisu z minulého zasedání AS ČZU
pro: 27; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE ZÁPIS Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ


předseda AS ČZU v souvislosti s úmrtím předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery připomenul tuto
význačnou osobnost české politiky. Akademický senát ČZU vzdal Jaroslavu Kuberovi minutou ticha
památku.

Pravidla tvorby metodiky rozpočtu pro rok 2020




rektor krátce představil předkládaný materiál
kvestor informoval o dvou drobných změnách předkládaného materiálu a to v bodě č. IX. a
v posledním bodě č. X., ostatní body zůstávají beze změn
předseda AS ČZU upozornil na změnu v bodě III., ke které došlo na pondělním kolegiu rektora
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Ing. Benešová přednesla stanovisko ekonomické a investiční komise, doplnila ještě některé drobné
změny, ke kterým v dokumentu došlo, a doporučuje jménem ekonomické a investiční komise
předkládaný materiál ke schválení.
v diskuzi vystoupili: prof. Sklenička, Ing. Kotrba, Ing. Votruba, doc. Nakládal, Mgr. Michálek
závěr diskuze: rektor navrhl úpravu předloženého dokumentu: v bodě III., čtvrtý odstavec zní:
„hodnoceným obdobím je akademický rok (tj. vždy od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku).“ Další text
v tomto odstavci se vypouští.
předseda AS ČZU vyzval k hlasování o předkládaném dokumentu včetně výše uvedené změny v bodě
III. předloženého materiálu
pro: 27; proti: 0; zdržel se: 0

> AS ČZU SCHVALUJE PRAVIDLA TVORBY METODIKY ROZPOČTU PRO ROK 2020

Stanovy Střeleckého klubu ČZU, z.s.








předseda AS ČZU představil předkládaný materiál
předseda legislativní komise Ing. Mikšík se dotazoval k bodu 2.3.
v diskuzi vystoupili: Ing. Votruba, doc. Trakal, prof. Müller
závěr diskuze: bod. 2.4. se text „Základní práva člena spolku“ upravuje na “Základní práva členů
spolku“ a v bodu 2.5. se text „Základní povinnosti člena spolku“ upravuje na „Základní povinnosti členů
spolku“; v bodu 3.2.5. se původní text „alespoň dva z jeho tří členů.“ upravuje na „alespoň tři z jeho
pěti členů.“
předseda AS ČZU vyzval k hlasování o předkládaném dokumentu vč. změn v bodě 2.3., 2.5. a v bodě
3.2.5.
pro: 26; proti: 0; zdržel se: 1

> AS ČZU SCHVALUJE STANOVY STŘELECKÉHO KLUBU ČZU, Z.S.

Různé












kvestor podrobně informoval o hospodaření CUF, FRIM a dalších rektorátních fondů a navrhl možná
řešení financování investičních aktivit:
a) externí půjčka (nutná VZ), b) interní půjčka (fondy fakult), c) kombinace (kontokorent +
interní/externí půjčka). V této souvislosti informoval o tvorbě rozpočtů jednotlivých oddělení
rektorátu, který v současné chvíli probíhá, a které budou sníženy o 20 % na každém oddělení
rektorátu a o probíhajících jednáních na úrovni vedení fakult. Rektor zdůraznil současnou
situaci finančního dluhu rektorátu v souvislosti předchozími obdobími, kdy se čerpaly finanční
prostředky z operačních programů a FRIM a v těchto letech je nutné tyto projekty
spolufinancovat
kvestor informoval o přehledu režijních nákladů (energie, voda…) za celou univerzitu
diskuzi vystoupili: Ing. Benešová, Ing. Půbal, Ing. Votruba, prof. Kumhála, Mgr. Michálek
Ing. Benešová vznesla dotaz ohledně DPH
v diskuzi vystoupili: prof. Sklenička
prof. Müller se dotazoval na nový mzdový předpis
v diskuzi vystoupili: prof. Sklenička, Ing. Benešová
rektor informoval o aktuální situaci Brandejsova statku ve vztahu k nemovitosti v Troji. ČZU se
rozhodla ponechat si veškeré nemovitosti v Troji, v nejbližších letech tedy nebude mít zdroje na koupi
a především rekonstrukci Brandejsova statku (cca 700 mil. Kč), nájem Brandejsova statku má v tuto
chvíli univerzita na dalších 20 let
rektor informoval o situaci ve věci mezideponie (hald) na pozemcích univerzity. ČZU má doporučení
prodat stávající pozemky za tržní cenu, a to v současném stavu
Ing. Benešová vznesla dotaz, v jakém stavu je vytvoření přehledu náplně činnosti nového pana
prorektora
v diskuzi vystoupili: prof. Sklenička, Ing. Hrabánková
rektor informoval o zvrácení škálování vysokých škol
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kancléřka informovala o nastavených opatření v souvislosti s koronavirem
kvestor aktuálně informoval o karanténě na kolejích
v diskuzi vystoupili: Ing. Benešová, prof. Sklenička
předseda AS ČZU navrhl změny v časech začátku zasedání AS ČZU, a to od 10:00 h nebo od 8:00 h, po
hlasování zůstává začátek zasedání AS ČZU od 9:00 h
Ing. Michálek se dotazoval na novou tiskovou mluvčí, rektor sdělil, že novu mluvčí univerzity je Ing.
Mgr. et. Mgr. Karla Mráčková, rektor dále zmínil posílení sociálních sítí a propagace do zahraničí
v diskuzi vystoupili: prof. Sklenička, Ing. Mikšík, který poděkoval za práci bývalé tiskové mluvčí Bc. Janě
Kašparové
rektor informoval o zpracování a zveřejnění výsledků ankety spokojenosti zaměstnanců ČZU na
intranet

Závěr jednání
Ing. Votruba přítomným poděkoval za účast.
Další zasedání AS ČZU se předpokládá dne 12. 3. 2020 (rozpočet, vyhodnocení plánu údržby, plán staveb,…). Další
předběžný termín byl stanoven na 4. 6. 2020, kdy budou na programu jednání především Výroční zprávy.

Ing. ZDENĚK VOTRUBA, Ph.D.
PŘEDSEDA AS ČZU
V . R.
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