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

Č.j.: 4/2014 V Praze, dne 19.3.2014 

 
 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne  19.3.2014 
 

 

 

Přítomni: senátoři Borůvka, Břendová, Česká, Hamouz, Hnilička, Koudela, Kožnarová, 

Křivohlávková, Matula, Mondek, Ochecová, Rajmon, Sus, Svobodová, Šantrůček, Vlková  

Hosté: prof. Tlustoš, JUDr. Krajhanzlová, Ing. Mikšík 

Omluveni: senátoři Bartíková, Drábek, Nevoral, Tůma 

Zasedání vedl: sen. Orsák 

 

 
Program jednání: 
1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 

2) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013  
3) Návrh rozpočtu FAPPZ na rok 2014 

4) První jednání k úpravám volebního a jednacího řádu AS FAPPZ 

5) Různé 
 

 

ad 1)  

Pan děkan seznámil stručně senátory s Výroční zprávou o činnosti fakulty za rok 2013. 

Upozornil, že limitující je snižující se počet dotovaných studentů. Klíčové je získávání 

finančních prostředků ve formě grantů z externích zdrojů a publikování. Zvyšuje se zájem o 

studium zahraničních studentů.  

Byly projednány předem zaslané připomínky senátorů k materiálu. Připomínky budou 

zapracovány.  

Sen. Matula: tabulka 12, uveden pouze počet českých studentů. Sloupec tabulky bude 

nadepsán: počet studentů FAPPZ. 

Sen. Šantrůček doporučuje při zpracování příští zprávy věnovat větší pozornost kapitole Věda 

a výzkum.  

Sen. Drábek (dotazy zaslány písemně): Kolik studentů opakuje ročník, zanechá studia 

dobrovolně a kolik jich zanechá studia nuceně? Kolik studentů neobhájí práci nebo je 

neúspěšných u státních závěrečných zkoušek? Odpověď: Jedná se o interní záležitost, která je 

řešena v rámci fakulty, ale není nutné tyto údaje zapracovávat do Výroční zprávy.  

Sen. Drábek: Kolik je na fakultě zaměstnáno lidí v důchodovém věku? Odpověď: V současné 

době není jasně stanoven věk odchodu do důchodu. Jedná se osobní záležitost, která nemůže 

být zveřejňována. Obecně se dá říci, že se jedná o zaměstnance ve věkové kategorii nad 60 

let, ti ovšem nutně nemusí pobírat důchod.  

Sen. Matula: Jakým způsobem bude vedení fakulty postupovat v otázce výuky v teoretických 

bakalářských programech a mírném nárůstu v profesních bakalářských studijních oborech. 

Nastal čas pro revizi teoretických/profesních bakalářských programů a hledání cesty, jak tento 

problém řešit? 
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Sen. Rajmon: Je nutné dát zájemcům o studium jasně najevo, jaké obory jsou profesní a jaké 

teoretické.  

Odpověď na dotazy senátorů Matuly a Rajmona: V roce 2015 proběhnou akreditace a systém 

studia bude upraven. Studenti si často vybírají obory, kde je méně „obtížných“ předmětů i 

přes to, že přechod na magisterské studium je pak problematičtější. Nelze nenabízet profesní 

obory, protože by se velmi pravděpodobně snížil zájem o studium na fakultě. K dané 

problematice budou vypracovány materiály a dále se bude řešit.  

 

ad 2)  

JUDr. Krajhanzlová seznámila senátory s materiálem. Dotazy byly zodpovězeny, formální i 

další připomínky budou zapracovány.  

Finanční prostředky pro studenty se speciálním potřebami a pro U3V jsou přidělovány ze 

státního rozpočtu v souladu s předpisy MŠMT ČR, s přihlédnutím k počtu studentů. Nemají 

charakter investic, tzn. nelze je použít na rekonstrukce atp. Profinancování prostředků pro 

konkrétní studenty se spec. potřebami je nutné prokazovat. Finanční prostředky na sociální 

stipendia jsou přiděleny dle oznámení potřebnosti jednotlivých žadatelů a posouzení jejich 

žádostí státní správou sociálního zabezpečení. Aktuální potřeby jsou financovány ze 

stipendijního fondu fakulty.  

 

ad 3)  

Prof. Tlustoš seznámil senátory s  dokumentem. 

JUDr. Krajhanzlová zodpověděla dotazy k rozpočtu. 

Jaký je rozdíl v pojmech dotace a příspěvky? Termíny byly převzaty z materiálů rektorátu. 

Příspěvkem jsou např. finanční prostředky na akreditované studijní programy a ty jsou 

převoditelné do dalších let, dotace jsou např. na specifický výzkum a ty je třeba profinancovat 

v aktuálním kalendářním roce. 

Proč byly sníženy finanční prostředky na mzdy? Množství bude kompenzováno v části mzdy 

(na osobní příplatky) z dotace na rozvoj výzkumné organizace. Celkově došlo v rámci 

rozpočtu k navýšení. 

Z čeho byl navýšen provoz jednotlivých pracovišť? Přerozdělením na úkor mzdových 

prostředků, nikoliv v celkové výši viz výše. 

Jak je možné, že děkanát a studijní oddělení má nulový rozpočet? Děkanát bude čerpat jiné 

finanční prostředky, konkrétně z fondu provozních prostředků.  

Proč došlo k nárůstu v části projekt pro motivaci studentů k zrychlenému plnění úkolů? 

Vedení chce finančně podpořit studenty doktorských studijních programů více prostředky, než 

které dostane FAPPZ na stipendia doktorandů, navíc dochází k navýšení nákladů 

prodloužením doktorského studia. Motivační program se v minulých letech osvědčil, fakulta 

má nejvíce absolventů doktorských studijních programů na celé univerzitě. 

 

Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2013 

pro: 17  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2013 

pro: 17  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

Hlasování o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2014 
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pro: 17  proti: 0  zdrželi se: 0 

 

ad 4) 

Sen. Borůvka seznámil senátory s připomínkami k Volebnímu a jednacímu řádu senátu 

FAPPZ, které obdržel. Členové legislativní komise vypracují novou verzi řádu a předloží 

senátorům. Sen. Borůvka vyzval k zasílání dalších připomínek k dokumentu do konce týdne, 

tj. 21.3.2014. 

 

ad 5) 

Prof. Tlustoš: V dubnu proběhne výběrové řízení na nové vedoucí kateder a bude sestavena 

nová vědecká rada fakulty. Návrh bude předložen senátu v dubnu k projednání. 

Ing. Mikšík seznámil s výsledky zasedání AS ČZU.  

 

 

 

Zapsala sen. Vlková 

 

 

Ověřil: senátoři FAPPZ, prof. Tlustoš, JUDr. Krajhanzlová, Ing. Mikšík 


