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Č.j.: 2/2014 V Praze, dne 28.1.2014 

 
 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 28.1.2014 
 
 
Přítomni: senátoři Bartíková, Borůvka, Břendová, Česká, Drábek, Hamouz, Hnilička, 
Kožnarová, Matula, Ochecová, Rada, Sus, Šantrůček, Vlková  
Hosté: prof. Balík, prof. Tlustoš, prof. Langrová, doc. Hejnák, prof. Soukup, doc. Stupka, 
Ing. Mikšík 
Omluveni: senátoři Rajmon, Koudela, Křivohlávková, Mondek, Nevoral, Tůma 
Zasedání vedl: sen. Orsák 
 
 
Program jednání: 
1) Vystoupení rektora ČZU v Praze prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc. 
2) Vystoupení děkana FAPPZ prof. Ing. Pavla Tlustoše, CSc. 
3) Různé 
 
ad 1)  
Pan rektor poděkoval bývalému vedení fakulty za odvedenou práci. Předal jmenovací dekret 
děkanovi FAPPZ prof. Tlustošovi a popřál úspěchy v další činnosti.  
 
ad 2)  
Děkan prof. Tlustoš poděkoval panu rektorovi za předání dekretu a představil senátorům nové 
vedení fakulty. 
První proděkan, pro mezinárodní vztahy a informační systémy: prof. Ing. Josef Soukup, CSc. 
Proděkani pro studijní a pedagogickou činnost: prof. Ing. Iva Langrová, CSc., doc. Ing. 
Václav Hejnák, Ph.D. 
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium: prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. 
Proděkan pro rozvoj fakulty: doc. Ing. Roman Stupka, CSc. 
Tajemnice fakulty: JUDr. Marie Krajhanzlová 
Seznámení senátu s prioritami vedení FAPPZ: výstavba nových budov, zajištění dostatečného 
počtu studentů a udržení kvality absolventů, reakreditace studijních programů, zlepšování 
fakulty ve vědě a výzkumu, obhajoba doktorských prací v podobě souboru publikovaných 
prací, reakreditace habilitačních a profesorských řízení, rozšíření výuky pro zahraniční 
studenty, zvyšování počtu zahraničních studentů, zvýšení počtu výjezdů studentů do 
zahraničí, zlepšení fungování informačních systémů.  
Sen. Orsák popřál jménem všech senátorů hodně úspěchů celému vedení fakulty.  
 
ad 3)  
Dne 31.1.2014 rezignuje sen. Rada na členství v akademickém senátu z důvodu svého 
jmenování proděkanem FAPPZ. Na jeho místo postoupí prof. Ing. Miluše Svobodová, CSc.  
Dne 27.1.2014 rezignovala na členství v akademickém senátu z důvodu přerušení studia sen. 
Králíčková. Na její místo postoupila Ing. Kateřina Břendová. 
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Pan rektor přednesl informace ze senátu ČZU týkající se: 1) rozpočtových pravidel 
financování pro roky 2014-17. 2) do 20.2. by měl být schválen celouniverzitní rozpočet. 
Problém čerpání Evropských fondů pro Prahu, rektoři pražských VŠ oslovili premiéra 
Sobotku, aby se touto problematikou zabýval (65 % studentů studující v Praze je 
mimopražských).  
 
Sen. Orsák požádal předsedu legislativní komise a všechny členy senátu FAPPZ o zamyšlení 
se nad změnami Volebního a jednacího řádu senátu FAPPZ. Ing. Mikšík upozornil, že 
fakultní Volební a jednací řády jsou pečlivě kontrolovány a schvalovány senátem ČZU. Je 
nutné zařadit bod o neslučitelnosti funkcí a propracovat bod o volbě předsedy. Jako inspiraci 
lze využít Volební a jednací řád FTZ. 
Ing. Mikšík upozornil na Volbu zástupce do Studentské komise Rady VŠ – kandidáta je nutné 
doporučit či informovat o podpoře kandidáta do 18.2., informaci předat Ing. Mikšíkovi.  
Do 14.2. zasílat sen. Borůvkovi návrhy na změny ve Volebním a jednacím řadu FAPPZ.  
 
Sen. Drábek navrhnul projednání pojištění zodpovědnosti za škodu zaměstnanců s vedením 
fakulty. Sen. Orsák projedná s JUDr. Krajhanzlovou a bude dále řešeno.  
 
 
 
Zapsala sen. Vlková 

 
 
 

Ověřil: senátoři FAPPZ, prof. Balík, prof. Tlustoš, prof. Langrová, prof. Soukup, doc. Hejnák, 
doc. Stupka, Ing. Mikšík 

 
 


