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Č.j.: 5/2014 V Praze, dne 16.4.2014 

 
 
 
Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne  16.4.2014 
 

 

 

Přítomni: senátoři Bartíková, Borůvka, Břendová, Česká, Drábek, Hamouz, Hnilička, 

Koudela, Matula, Rajmon, Šantrůček, Vlková  

Hosté: prof. Tlustoš 

Omluveni: senátoři Kožnarová, Křivohlávková, Nevoral, Ochecová, Sus, Svobodová, Tůma 

Nepřítomni: senátoři Mondek  

Zasedání vedl: sen. Orsák 

 

 
Program jednání: 
1) Schválení složení Vědecké rady FAPPZ 

 
 

ad 1)  

Pan děkan seznámil senátory s návrhem složení Vědecké rady FAPPZ. 

Nepřítomní senátoři Svobodová, Ochecová, Sus, Křivohlávková a Kožnarová se písemně 

vyjádřili, že ke složení navrhované Vědecké rady FAPPZ nemají připomínky a schvalují 

předložený návrh.  

Sen. Šantrůček: Nebyl by výhodnější lichý počet členů VR? 

Odpověď: Při hlasování je nutná nadpoloviční většina kladných hlasů z celkového počtu 

všech členů VR. Počet členů VR je z tohoto hlediska nepodstatný. 

Sen. Matula: Navrhuje do VR RNDr. Pavla Punčocháře, CSc. (vrchní ředitel sekce vodního 

hospodářství MZe) nebo Ing. Miroslava Krále, CSc. (ředitel odboru vodohospodářské politiky 

a protipovodňových opatření MZe). Jedná se o odborníky v oblasti vodohospodářství ze státní 

správy.  

Odpověď: Je vhodnější nejmenovat do VR pracovníky státní správy. Je velmi citlivé vybrat 

jen jednoho zástupce.  

Sen. Borůvka: Neuvažujete o jmenování zástupce z Karlovy univerzity?  

Odpověď: Bude opět zvažováno do budoucna a bylo by to vhodné. Byli nominováni dva 

zástupci z UK, oba odmítli.  

 

Další jednání probíhalo bez přítomnosti p. děkana. 

Sen. Matula: Odpověď pana děkana nebyla pro sen. Matulu uspokojivá. Podporuje nominaci 

odborníků, nikoliv politiků, státní správy do VR a zdůraznil, že RNDr. Punčochář je skutečný 

odborník v dané oblasti a byl by platným členem VR. Na ostatních fakultách ČZU je běžné, 

že jsou členy vědeckých rad zástupci státní správy. Výhodu spatřuje ve zlepšení komunikace 

fakulty s orgány státní správy.  
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Sen. Šantrůček vyjádřil obecný souhlas s názorem sen. Matuly. Rovněž podporuje nominaci 

významných odborníků státní správy do VR, výhodu spatřuje ve zlepšení komunikace fakulty 

s orgány státní správy.  

Sen. Rajmon podal informaci, že se uvažuje o vzniku poradních skupin pro komunikaci 

fakult/univerzit se zaměstnavateli, příp. orgány státní správy, kde by se zástupci státní správy 

mohli uplatnit a mohlo by to zlepšit vzájemnou komunikaci. 

  

 

 

Hlasování o schválení návrhu složení Vědecké rady FAPPZ 

pro: 17 (včetně písemného vyjádření omluvených senátorů) proti: 0  zdržel se: 1 

 

 

 

 

Zapsala sen. Vlková 

 

 

Ověřil: senátoři FAPPZ, prof. Tlustoš 

 


