Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Akademický senát
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Tel.: +420 224382755, web: www.af.czu.cz
Č.j.: 1/2016

V Praze, dne 23.3.2016

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 23.3.2016

Přítomni: sen. Borůvka, Bouček, Česká, Drešlová, Hakl, Hamouz, Kazda, Hnilička, Koudela,
Matula, Mercl, Pisarčík, Rajmon, Sus, Šantrůček, Velechovský, Vlková, Zíka, Zita
Omluveni: sen. Božik
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: JUDr. Krajhanzlová, prof. Tlustoš, Ing. Mikšík, prof. Sedmíková
Program jednání:
1) Projednání a schvalování Výroční zprávy o činnosti za rok 2015
2) Projednání a schvalování Výroční zprávy o hospodaření za rok 2015
3) Projednání a schvalování Návrhu rozpočtu FAPPZ na rok 2016
4) Problematika stipendií pro studenty DSP
5) Různé

ad 1)
Pan děkan seznámil stručně senátory s Výroční zprávou o činnosti fakulty za rok 2015.
Upozornil, že kvalita studentů je nevyrovnaná, záleží zejména na studijním oboru. Je poměrně
nízký počet studentů a vyučujících vyjíždějících na zahraniční cesty.
Byly projednány předem zaslané připomínky senátora Hniličky k materiálu, jednalo se
zejména o formální připomínky. Připomínky budou zapracovány.
Sen. Borůvka: Upozornil na nesrovnalosti v součtech studentů v tabulkách a další formální
nedostatky, bude zapracováno.
Sen. Matula: Bylo by vhodné v tabulce 14 rozdělit celkový počet studentů účastnících se
letních škol od počtu studentů z ČZU. Připomínka bude zapracována. Dále navrhuje, aby
studenti ČZU účastnící se letních škol byly finančně podporovány univerzitou (úhrada
nákladů na účast na letní škole). Odpověď: Materiály k pořádání letních škol je třeba dodávat
včas. Účast studentů na letních školách bude jistě podporována.
Sen. Matula: Do tab. číslo 5 uvádět celkový počet studentů nebo neuvádět slovní spojení
„zájem studentů“, pokud je v tabulce uvedeno, že se účastnil pouze jeden student. Bude
zapracováno.
ad 2)
JUDr. Krajhanzlová seznámila senátory s materiálem. Upozornila, že neustále dochází
k zásadním změnám ve financování vysokého školství.
Sen. Bouček: Počet studentů ubývá a množství budov přibývá. Nejsou prostory
předimenzované? Odpověď: Současný stav významně zvyšuje kvalitu výuky i výzkumu.
Zaměstnanci a doktorandi mají místo v kanceláři, nemusí být celodenně v laboratoři. Další
otázka je, jak bude nákladný provoz budov. Ukáže až letošní rok. Vedení univerzity počítá
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s navýšením nákladů na provoz nových budov a je vytvořena finanční rezerva. Na fakultní
úrovni bude řešen úklid.
Sen. Kazda: Jakým způsobem bude financován provoz nových přístrojů? Z čeho mají
jednotlivé katedry hradit využívání přístrojů? Fakulta bude podporovat provoz přístrojů a je
nutné kontaktovat odpovědného pracovníka a s ním domluvit jakým způsobem uhradit využití
přístrojů. Bude dále řešeno na kolegiu děkana.
ad 3)
Prof. Tlustoš seznámil senátory s dokumentem. Opět došlo k poklesu dotací na hlavní
činnost. Celkově dochází k navýšení rozpočtu. Objem finančních prostředků se významně
snížil oproti roku 2009. Vedení fakulty se snaží udržet stabilní počty zaměstnanců, náklady na
osobní náklady zůstávají stále stejné.
Sen. Šantrůček: Proč byly sníženy dotace na U3V? Odpověď: Záleží na finančních
prostředcích, které má k dispozici MŠMT a na počtu studentů.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti fakulty za rok 2015 po zapracování
připomínek
pro: 20
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2015
pro: 20
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2016
pro: 20
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 4)
Pan děkan seznámil senátory s problematikou financování studentů doktorských studijních
programů. Nutné je financování stipendií doktorandů také z externích zdrojů. Studenti na
FAPPZ jsou běžně financováni z externích zdrojů, nemají pouze základní stipendium a jsou
velmi dobře ohodnoceni. Prorektorka Sedmíková seznámila senátory s celouniverzitním
pohledem na financování doktorandů. Hrozí, že do budoucna MŠMT sníží dotace pro
doktorandy a financování z externích zdrojů bude nutností.
Sen. Kazda: Jak jsou informováni studenti o výši stipendií, včetně mimořádných stipendií a
odměn z projektů? Doporučuje, aby studenti byli jasně seznámeni s tím, že existují i další
zdroje finančních prostředků ke stipendiím. Odpověď: Bude prezentováno na setkání
s akademickou obcí a informace bude šířena i jinými cestami. Sen Kazda dále doporučuje
hlídat, zda prostředky z CIGA proudí skutečně doktorandům. Odpověď: Podle zásad grantové
agentury mohou čerpat prostředky pouze doktorandi nebo mladí pracovníci, je na školitelích
doktorandů, kteří grant CIGA obdrží, aby dohlídli na přidělování prostředků pro jednotlivé
členy řešitelského týmu.
Sen. Matula: Měly by být sjednoceny podmínky interního doktroského studia na jednotlivých
fakultách. Nemělo by být možné, aby interní doktorand byl ještě na plný úvazek zaměstnán
(není výjimkou, že i na jiné instituci). Tato problematika bude přednesena na zasedání AS
ČZU.
Ing. Mikšík: Informoval o jednáních na RVŠ týkajících se financování doktorandů. Opět
upozornil, že hrozí, že do budoucna MŠMT sníží dotace pro doktorandy a financování
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z externích zdrojů bude nezbytné. Je nutné zvýšit informovanost studentů o tom, jak si vybírat
svého školitele.
Sen. Drešlová seznámila senátory s podmínkami výplat stipendií na jiných univerzitách a
důvodech, proč doktorandi ze studia odcházejí. Na FAPPZ jsou jedny z nejvyšších stipendií
pro doktorandy v republice.
ad 5) Senátor Frnka se dlouhodobě neúčastní zasedání senátu bez omluvy a byl kooptován
studentem Ing. Matějem Božikem. Ke dni 1.4. abdikuje na post senátorky sen. Vlková, na její
místo bude kooptována doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.
Návrhy zástupců do akreditačního úřadu za ČZU a FAPPZ byly odeslány v termínu. Senát byl
s tímto seznámen.
Termín setkání s akademickou obcí bude dojednán co nejdříve, pravděpodobně se bude konat
začátkem dubna.
Sen. Borůvka prověří novelizaci zákona o VŠ a dopad novelizace na fakultní dokumenty.
Sen. Česká navrhuje, aby vedení ČZU projednalo podmínky doktorského studia, tak aby byla
pravidla na fakultách ČZU jednotnější, a aby nebylo možné zaměstnávání interních
doktorandů na plný úvazek. Sen. Orsák téma uvede na zasedání senátu ČZU.
Je nutné aktualizovat stránky senátu.

Zapsala sen. Vlková
Ověřil: senátoři FAPPZ, prof. Tlustoš, JUDr. Krajhanzlová, prof. Sedmíková, Ing. Mikšík

-3-

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

