Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 737185733, web: www.af.czu.cz
Č.j.: 3/2008

V Praze, dne 12. 11. 2008

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 12. 11. 2008
Přítomni: 18 členů senátu (viz prezenční listina)
Omluveni: senátoři Starosta, Soukup, Hamouz
Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík
Hosté: prof. Matula

Program:
1. Restrukturalizace kateder FAPPZ – IV. etapa (dělení katedry KPOP)

Ing. Mikšík referoval o písemné diskusi k problematice - (materiál byl senátorům dodán
v předstihu - (materiál byl senátorům dodán v předstihu a nyní je uložen u předsedy
senátu)
Prof. Matula zodpověděl dotazy z písemných připomínek i vznesených na zasedání.
Byl vznesen návrh požádat p. děkana, aby informoval poskytnul senátu stanovisko
kolegia děkana.
Dále bylo navrženo nepožadovat již další informace a na příštím zasedání přistoupit
rovnou k hlasování - o tomto návrhu bylo hlasováno:
Počet přítomných v době hlasování:
17 (1 senátor opustil místnost)
Pro návrh:
9
Proti:
8
Zdrželi se:
0

Výsledek: Senát se usnesl, že již od vedení fakulty nebude požadovat další
informace.
2. Senát vzal na vědomí náplně práce komisí (rozeslány senátorům v
předstihu - viz příloha)
3. Hlasování o návrhu zřízení
Akademického senátu FAPPZ.

Komise

pro

studentské

záležitosti

a) zřízení komise jako trvalé: pro 2 senátoři, proti 10 senátorů, zdrželo se 5
b) zřízení komise jako dočasné do konce LS 2008/2009
pro 14 senátorů, proti 2 senátoři, zdržel se 1
Výsledek: Byla zřízena dočasná komise pro studentské záležitosti.
c) zvolení předsedy komise: navržen sen. Kaplan
pro 13 senátorů, proti 0, zdrželi se 3
Výsledek: sen Kaplan byl zvolen předsedou dočasné komise pro studentské záležitosti

4. Diskuse

- Ing. Mikšík: Termín dalšího zasedání bude oznámen (předběžně 19.11.)
- Ing. Mikšík informoval o jednáních o stipendiích doktorandů na senátu ČZU v Praze

Zapsala: Miluše Svobodová
Ověřil: Vlastimil Mikšík
Příloha č.1: Náplně práce komisí AS FAPPZ ČZU v Praze
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Náplň činnosti jednotlivých komisí AS FAPPZ ČZU v Praze
Ekonomická komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze
Cíle komise:
Ekonomická pracovní komise AS FAPPZ-CZU v Praze zaujímá stanoviska
a přijímá doporučení pro jednání Akademického senátu v oblasti týkající se
návrhů na přípravu, tvorbu a rozpis státních rozpočtových prostředků pro
FAPPZ-CZU pro navrhovaný rozpočet fakulty. Dále se zabývá ekonomickým
zabezpečením činnosti fakulty a provádí analýzy hospodaření.






Náplň práce Ekonomické komise AS FAPPZ:
Ekonomická komise (EK) AS FAPPZ je zřízena jako stálá komise AS
FAPPZ.
Komise je tvořena členy senátu - pracovníky z různých oblastí
vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti fakulty a rovněž studenty
FAPPZ-CZU.
EK AS FAPPZ shromažďuje připomínky a stanoviska a přijímá doporučení
pro jednání AS v oblasti přípravy rozpočtu fakulty na fiskální rok a
zaujímá stanoviska k jednotlivým položkám připravovaného rozpočtu.
EK AS FAPPZ shromažďuje připomínky a stanoviska k Výroční zprávě o
hospodaření předkládanou vedením fakulty ke schválení AS FAPPZ-CZU
za daný fiskální rok.
Předmětem zájmu EK jsou zejména koncepční otázky týkající se
rozpočtových prostředků fakulty, pravidla pro poskytování rozpočtových
prostředků na jednotlivá pracoviště fakulty, financování výzkumu a
vývoje, reprodukce majetku fakulty, ekonomické aspekty participace
fakulty v jednotlivých projektech, problematika financování sociálních
výdajů studentů, zákony a právní předpisy vztahující se k ekonomickému
zabezpečení fakulty.

Legislativní komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze
Legislativní komise je zřizována Akademickým senátem FAPPZ ČZU
v Praze jako trvalá komise. Komise má nejméně pět členů, kde většinu tvoří
akademičtí pracovníci, menšinu studenti. Předsedu legislativní komise volí AS
FAPPZ z řad akademických pracovníků.






Náplní práce legislativní komise je zejména:
Dohlížet na dodržování Volebního a jednacího řádu AS FAPPZ a dalších
předpisů během jednání a činnosti AS FAPPZ.
Posuzovat, zda dokumenty předkládané k jednání AS FAPPZ či případné
pozměňovací návrhy podané v průběhu jednání jsou v souladu s platnými
zákony a vnitřními předpisy FAPPZ a ČZU; v případě potřeby toto
konzultovat s příslušnými odborníky.
Připravovat výklad sporných, nejasných a nejednoznačných ustanovení
Volebního a jednacího řádu AS FAPPZ, Zákona o vysokých školách a dalších
dokumentů a interpretovat je pro potřeby AS FAPPZ.
Shromažďovat a případně iniciovat návrhy změn Volebního a jednacího řádu
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AS FAPPZ, posuzovat jejich závažnost a v případě potřeby připravovat a
předkládat k jednání AS FAPPZ návrh upraveného znění.
Posuzovat návrhy změn Statutu FAPPZ a dalších vnitřních předpisů FAPPZ
předkládané vedením FAPPZ, shromažďovat připomínky a pozměňovací
návrhy od členů AS, případně i dalších členů akademické obce FAPPZ, a
zapracovávat je ve spolupráci s vedením FAPPZ do návrhu. Seznamovat AS
FAPPZ se stanoviskem komise k předkládaným návrhům.



Personální komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze
Komise je tvořena pracovníky z různých oblastí vědeckovýzkumné a
pedagogické činnosti fakulty.
Cílem práce je přispívat k efektivnímu výběru, řízení a využívání
potenciálu pracovníků fakulty.
Členové komise na základě doporučení předsedy senátu a po jmenování
děkanem zastupují senát ve výběrových komisích a zúčastňují se výběrových
řízení.
Na základě podnětů členů senátu či pracovníků fakulty připravují pro
jednání senátu materiály z oblasti pracovně-právních vztahů a pracovních
podmínek.

Volební komise Akademického senátu FAPPZ ČZU v Praze
Cíle komise
Volební komise je zřízena z důvodů organizace a zajištění řádných či
doplňujících voleb do AS ČZU a AS FAPPZ a volby děkana fakulty. Jednání
volební komise je řízeno zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších právních
předpisů a Volebním a Jednacím řádem AS FAPPZ. Volební komise je
šestičlenná. Polovinu členů komise tvoří akademičtí pracovníci a polovina členů
je volena z řad studentů. AS FAPPZ volí předsedu volební komise.
Úkolem volební komise je propagovat a prezentovat důležitost voleb do AS
ČZU v Praze a AS FAPPZ.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Náplň práce volební komise AS FAPPZ
Volební komise AS FAPPZ je zřízena jako stálá komise AS FAPPZ.
Volební komise předkládá AS FAPPZ návrh časového průběhu voleb.
AS FAPPZ vyhlašuje volby prostřednictvím volební komise na úřední
desce AS, na webových stránkách AS a na LCD panelu.
Volební komise sestaví a zveřejní kandidátní listinu pro volbu děkana
FAPPZ.
Volební komise řídí řádné volby děkana FAPPZ.
Volební komise zveřejní na úřední desce AS FAPPZ, webových stránkách
AS a na LCD panelu výsledky volby děkana fakulty.
Volební komise sestaví a zveřejnění kandidátní listiny pro řádné a
doplňující volby do AS ČZU a AS FAPPZ.
Volební komise řídí řádné a doplňující volby do AS ČZU v Praze a AS
FAPPZ ve dvou volebních obvodech, tedy ve volebním obvodě
akademických pracovníků fakulty a ve volebním obvodě imatrikulovaných
studentů fakulty.
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9)
10)

AS FAPPZ může při vyhlášení voleb stanovit možnost volby na dálku.
Volební komise zveřejní na úřední desce AS FAPPZ, webových stránkách
AS a na LCD panelu výsledky řádných a doplňujících voleb do AS ČZU a
AS FAPPZ.

Komise pro studentské záležitosti akademického senátu FAPPZ
ČZU v Praze (zřízena jako dočasná do konce letního semestru 2008-09)
Cíle návrhu
Komise pro studentské záležitosti se zřizuje s cílem zkvalitnit práci členů
AS FAPPZ zvolených za studentskou část akademické obce fakulty a zefektivnit
jejich spolupráci s ostatními členy AS při řešení otázek týkajících se studentů
FAPPZ. Komise vytvoří diskusní platformu, která umožní tříbení postojů jejích
členů k výše uvedeným otázkám, formulaci společných návrhů a jejich
prezentaci ostatním členům AS.
Směrem ke studentské části akademické obce komise bude účinněji
prezentovat práci AS, přispěje k propagaci voleb do AS ve studentské části
akademické obce a zviditelněním jednotlivých studentů - senátorů usnadní
výměnu informací mezi studentskou částí akademické obce a senátem AS.
Náplň práce komise pro studentské záležitosti AS FAPPZ
Komise pro studentské záležitosti AS FAPPZ společně:
1) diskutuje materiály určené k projednání v plénu AS FAPPZ a témata
týkající se postavení studentů FAPPZ, hodná takového projednání
2) formuluje návrhy řešení studentských problémů a následně předkládá
plénu AS ty z nich, na kterých se společně dohodli a shodli členové
komise
3) ve spolupráci s volební komisí AS prezentuje studentské části akademické
obce důležitost voleb (jak řádných tak i doplňkových)
4) propaguje ve studentské části akademické obce FAPPZ práci AS FAPPZ
5) prostřednictvím svých členů shromažďuje podněty pro práci AS FAPPZ
z okruhu studentské části akademické obce FAPPZ
Komise nerozhoduje o návrzích ani je neschvaluje, jen je tvoří, diskutuje o
nich a poté je předkládá ke schválení či diskusi ostatním členům AS FAPPZ
Ze společných zasedání komise se pořizuje zápis (zapisovatele si zvolí
členové komise jednomyslně).
Zasedání komise jsou veřejná a o termínu zasedání komise informují
členové komise s dostatečným předstihem ostatní členy akademické obce
FAPPZ.
Komise může přizvat k účasti na svých jednáních další osoby, zejména
z řad akademické obce fakulty, jako např. studenty, pedagogy nebo akademické
funkcionáře. Jejich účast je zcela dobrovolná.
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