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Č.j.: 2/2008 V Praze, dne 29. 10. 2008 

 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 29. 10. 2008 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: doc. J. Mrkvička  
Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík 
 
Program: 
1. Volba místopředsedy a dalších orgánů senátu 
 Volba probíhala takto: 
 návrh na místopředsedu - prof. Borůvka - pro hlasovalo 19, zdržel se 1, proti 0 
 návrh na zástupce studentů - sen. Kaplan - pro hlasovalo 20, zdržel se 0, proti 0 
 zástupce do Rady VŠ - Ing. Orsák - pro hlasovalo 20, zdržel se 0, proti 0 
 Předsedové komisí:  
 Ing. Orsák (ekonomická) - pro hlasovalo 20, zdržel se 0, proti 0 
 Prof. Borůvka (legislativní) - pro hlasovalo 20, zdržel se 0, proti 0 
 Doc. Soukup (personální) - pro hlasovalo 20, zdržel se 0, proti 0 
 Ing. Hnilička (volební) - pro hlasovalo 19, zdržel se 1, proti 0 
    Předsedové komisí byli vyzváni k sestavení náplní práce svých komisí pro schválení na 
dalším zasedání Senátu. 
 
2. Návrh na ustavení "Studentské komise" 
Sen. Kaplan informoval o potřebě sestavit "studentskou komisi", ve které by byli všichni 

studenti senátu. V diskusi vystoupila řada senátorů (Sedmíková, Soukup, Rajmon, 
Borůvka, Starosta, Mikšík, Kožnarová, Sus, Svobodová, Borůvka, Orsák a další) s 
připomínkami: smysl komise, náplň práce, název komise, účast pedagogů, pravomoci 
komise ad. 
Na základě dlouhotrvající diskuse byl sen. Kaplan pověřen předsedou k vypracování 
návrhu názvu, složení a náplně práce komise a jeho předložení senátorům v dostatečném 
předstihu před dalším zasedáním. 

 
3. Změna přílohy organizačního řádu fakulty (viz příloha zápisu) -  

Závěr - Senát FAPPZ bere na vědomí změnu přílohy organizačního řádu fakulty (seznam 
pracovišť FAPPZ) 

 
4. Děkan FAPPZ seznámil senát s plánovaným vznikem nové katedry na 

fakultě, informoval senát o důvodech a způsobu založení katedry, 
zodpověděl dotazy senátorů. V nejbližších dnech dodá senátu materiál 
písemně k diskusi a projednání na příštím zasedání. 

  
Předběžný termín dalšího zasedání: 12.11.2008 
 

 
Zapsala: Miluše Svobodová 
 
 
 
Ověřil: Vlastimil Mikšík 
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Organizační řád FAPPZ ČZU v Praze, příloha č.1: 

Katedry, pracoviště celofakultního významu 
 
21110 KBFR – Katedra botaniky a fyziologie rostlin 

21120 KCH – Katedra chemie 

21130 KPOP – Katedra pedologie a ochrany půd 

21140 KAVR – Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin 

21150 KAB – Katedra agroekologie a biometeorologie 

21160 KRV – Katedra rostlinné výroby 

21161 - Výzkumná stanice Uhříněves 

21180 KOR – Katedra ochrany rostlin 

21230 KVD – Katedra veterinárních disciplin 

21240 KPT – Katedra pícninářství a trávníkářství 

21250 KMVD – Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky 

21260 KZR – Katedra zoologie a rybářství 

21270 Výzkumná stanice Červený Újezd 

21280 Demonstrační a pokusné pole 

21290 Demonstrační a pokusná stáj 

21300 SPS – Středisko počítačových služeb 

21310 KKZP – Katedra kvality zemědělských produktů 

21311 - Laboratoř zkoušení jakosti obilovin 

21320 KSZ – Katedra speciální zootechniky 

21321 - Testační stanice Ploskov 

21330 Demonstrační a pokusné skleníky 

21340 KZ – Katedra zahradnictví 

 21341 - Výzkumná stanice Trója 

21350 KZKA – Katedra zahradní a krajinné architektury 

21360 KGŠ – Katedra genetiky a šlechtění 

21370 KOZE – Katedra obecné zootechniky a etologie 

21371 - Centrum pro výzkum chování psů 

21900 Děkanát FAPPZ: 
 sekretariát děkana 
 studijní oddělení 
 oddělení vědy a výzkumu 
 oddělení mezinárodních vztahů 


