
 

 - 1 - 

 

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát

 

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224382755, web: www.af.czu.cz 

 

 Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze, Akademický senát, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6

Č.j.: 5/2012 V Praze, dne 18.4.2012 

 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 18.4.2012 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: prof. Hamouz, Ing. Kaplan, D. Mondek 
Zasedání vedl: Ing. Matyáš Orsák, Ph.D. 
 
Program jednání: 
1) úvod 
2) diskuze a připomínky k předkládaným materiálům  
 a) Výroční zprava o hospodaření za rok 2011 
 b) Výroční zprava o činnosti za rok 2011 
 c) Návrh rozpočtu na rok 2012 
3) různé 
 
ad 1) 
Kontrola zápisu z minulého jednání. Schválení programu zasedání. 
 
ad 2a) 
Pan děkan upozornil na nejdůležitější body Výroční zprávy. Úsporná opatření v personální 
oblasti, zvýšit počet doktorandů. Počty studujících nesouhlasí s počty zapsaných, protože se 
studenti zapíší, ale nakonec nenastoupí ke studiu. Nutnost rekonstrukce pavilónů A a B. Byly 
zodpovězeny dotazy a prodiskutovány připomínky senátorů.  
ad 2b) 
Paní tajemnice seznámila přítomné se zprávou o hospodaření za rok 2011 a zodpověděla 
dotazy. Zpráva je strukturovaná podle požadavků rektorátu a čerpání prostředků odpovídá 
schválenému rozpočtu. Nedočerpané prostředky na provoz budou přiděleny katedrám 
v letošním roce. Ministerstvo přidělilo chybně více peněz pro doktorandy na rok 2011, 
prostředky byly převedeny do letošního roku a budou vyplaceny doktorandům. Prof. Matula 
požádal o specifikaci položky dotace studentu v anglickém jazyce.  
ad 2c) 
Bylo přiděleno podstatně méně prostředků na akreditované studijní programy. Částečně 
nahrazen Výzkumný záměr dotací na rozvoj výzkumné organizace, ve které fakulta získala 
velkou část díky vysokému počtu bodů v systému RIV. Paní tajemnice vysvětlila jednotlivé 
položky návrhu rozpočtu pro rok 2012 a zodpověděla dotazy. Ve všech položkách je nutné 
šetřit a důležité je zajišťování finanční prostředky z externích zdrojů jednotlivými katedrami. 
Vedení fakulty nechce přistoupit ke snížení mezd. Finance z položky „projekty na katedrách“ 
budou přiděleny na jednotlivé katedry a přerozděleny v rámci výběrového řízení na katedrách. 
Rozvoj výzkumné organizace: investiční podpora bude převedena na katedry. 
 
hlasování o schválení zprávy o hospodaření za rok 2011: pro 19 proti 0 zdrželi se 0 
hlasování o schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2011: pro 19 proti 0 zdrželi se 0 
hlasování o schválení rozpočtu pro rok 2012: pro 18 proti 0 zdrželi se 1 
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ad 3) 
Dr. Mikšík informoval o zasedání AS ČZU a schvalování univerzitního rozpočtu.  
 
Ing. Kožnarová vznesla stížnosti na systémy Badis a Moodle. Ke stížnosti se připojili prof. 
Rada, Dr. Mikšík, Dr. Koudela, prof. Matula. Senát žádá vedení, aby se více angažovalo ve 
sjednocení a zjednodušení systémů. 
 
 
 
 

Zapsala doc. Vlková 
 
 
 
Ověřil: Ing. Orsák 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


