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Č.j.: 8/2010 V Praze, dne 5. 5. 2010 

 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 5. 5. 2010 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: sen. Starosta, Borůvka  
Hosté: prof. Tlustoš, JUDr. Krajhanzlová (bod 5 dle programu) 
 
Zasedání vedl: Vlastimil Mikšík 

 

Program: 
1. Kontrola zápisu z posledního  jednání AS FAPPZ – předseda V. Mikšík,  (vysloveno uznání 
legislativní komisi za přípravu volebního a jednacího řádu).  

 
2.  Informace  o  hlasování  per  rollam  –  předseda  V.  Mikšík  (využito  již  ve  2  případech 
úspěšně), návrh Ing. M. Orsáka ‐ oznamovat všem senátorům dopředu, že bude hlasování 
per  rollam  na  určité  téma;  Ing.  Doležalová  pověřena  předáním  informace  ze  zasedání 
výběrové komise řešící nájemce univerzitní menzy.  

 
3.  Ing. M.  Orsák  podal  informaci  z jednání  rady  VŠ,  bude  přeposlána  všem  senátorům; 
internetová  adresa  RVŠ,  kde  lze  nalézt  i  zpětně  zápisy  z jednání  včetně  všech  ostatních 
informací www.radavs.cz  (dotaz doc. Rajmona, zda má fakulta zastoupení v předsednictvu 
RVŠ  –  ne,  nemá;  zástupce  studentů  ČZU  –  S.  Kučera,  zatím  neinformoval  studentské 
senátory, 20.5. bude zasedání sněmu RVŠ).  

 
4.  Informace  o  proběhlých  doplňujících  volbách  studentů  do  AS  ČZU  i  do  AS  FAPPZ  – 
předseda  V.  Mikšík  poděkoval  senátorům,  kteří  se  zúčastnili  voleb;  předseda  volební 
komise F. Hnilička podal  zprávu o průběhu a výsledcích voleb  (viz  zápis volební komise); 
posléze  diskuse,  jak  zvýšit  propagaci  voleb  mezi  studenty  –  v rámci  úvodu  do  studia, 
studentská obec s představením kandidátů, hromadný mail, v rámci studijních oborů.  

 
5. Informace vedení fakulty pana děkana prof. Tlustoše a paní tajemnice JUDr. Krajhanzlové 
  ve věci:   Výroční zprávy o činnosti v roce 2009 
                 Zpráva o hospodaření v roce 2009 
                 Návrh rozpočtu pro rok 2010 
 
ad.  Výroční zprávy o činnosti v roce 2009 
Dotazy senátorů: 
1/ jak posílit studijní obory zemědělsky zaměřené, tj. rostlinná a živočišná produkce? 
Odpověď p. děkana – zvýšení propagace  (ing. M. Hájek  informuje střední školy); kontakt s firmami, 

které  jsou  ochotné  podílet  se  na  financování  studentů  tradičních  zemědělských  oborů;  účast 
fakulty na různých výstavách a propagačních akcích (Země živitelka, Gaudeamus …). 

2/  co  je  zahrnuto  do  počtu  studentů  v tab.  2?    O.:  zahrnuto  celoživotní  vzdělávání,  Erasmus, 
samoplátci, Hradec Králové (U3V financována z rozvojových programů). 
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3/ jak snížit úbytek bakalářů na počátku studia? O.: zejména otázka přístupu studentů samotných. 
4/  tab.  7  a  8  disproporce mezi  přijatými  a  absolvovanými  studenty  PDS?  O.:  na  FAPPZ  do  5  let 

ukončilo  40%  ‐  fakulta  dlouhodobě  na  1. místě  v rámci  ČZU  co  se  týče  poměru  přijatých  a 
absolvovaných studentů (ale délka studia problematická). 

 
ad.  Zpráva o hospodaření v roce 2009 
       Senátoři vzali na vědomí bez připomínek a dotazů. 
 
ad.  Návrh rozpočtu pro rok 2010 
p. děkan a JUDr. Krajhanzlová zodpověděli formální dotazy k rozpočtu. 
 
Po zodpovězení všech dotazů vedení  fakulty se  rozloučilo s AS a opustilo  jednací místnost. Poté se 
uskutečnilo  hlasování.  Bylo  přijato,  že  se  bude  hlasovat  o  třech materiálech,  o  každém  zvlášť. 
Přítomno bylo 19 senátorů. 

 

Hlasování o Výroční zprávě o činnosti v roce 2009: 

  pro přijetí  ................ 19 senátorů 
  proti......................... 0 
  zdrželi se .................. 0 

Výroční  zpráva  o  činnosti  v roce  2009  Fakulty  agrobiologie,  potravinových  a 

přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze byla přijata. 

 

Hlasování o Zprávě o hospodaření v roce 2009:  

  pro přijetí  ................ 19 senátorů 
  proti......................... 0 
  zdrželi se .................. 0 

Zpráva o hospodaření FAPPZ v roce 2009 byla přijata. 

 

 

Hlasování o Návrhu rozpočtu pro rok 2010:  

  pro přijetí  ................ 19 senátorů 
  proti......................... 0 
  zdrželi se .................. 0 

Návrh rozpočtu FAPPZ pro rok 2010 byl přijat. 

 
 
6. Diskuse ‐ náměty pro činnost Grantové agentury FAPPZ (ČZU). 
 
 
V Praze dne 5. 5. 2010 

 
 
 

 Zapsala: Jana Česká Ověřil: Vlastimil Mikšík 


