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.: 2/2017

V Praze, dne 29. 3. 2017

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 29. 3. 2017
Přítomni: sen. Borůvka, Božik, Česká, Drešlová, Hakl, Hnilička, Imlauf, Kazda, Koudela,
Matula, Mercl, Orsák, Pisarčík, Rajmon, Sus, Šantrůček, Velechovský, Zíka, Zita.
Omluveni: sen. Hamouz, Kouřimská
Hosté: sen. Mikšík (za AS ČZU)
Zasedání vedli: sen. Orsák
Program jednání:
1.
projednání a přijetí nového Jednacího řádu AS FAPPZ ČZU v Praze;
2.
projednání a přijetí nového Volebního řádu AS FAPPZ ČZU v Praze;
3.
projednání a schválení Nařízení děkana č. 1/2017: Stanovení výše poplatku za studium
v cizím jazyce na FAPPZ pro akademický rok 2017/2018;
4.
různé.
ad 1) Jednací řád AS FAPPZ
Předseda legislativní komise sen. Borůvka podal informace o úpravě stávajícího jednacího
řádu a uvedl, proč byla nutná; dále informoval přítomné o navržených úpravách vzešlých
z pracovního zasedání volební komise, poděkoval za připomínky k pracovní versi. Postupně
komentoval jednotlivé články a odstavce jednacího řádu.
Čl. 1: připomínka k odst. 8 – sen. Mikšík - včlenit, že vedoucí kateder mohou být členy
senátu, jednohlasně schváleno.
Čl. 2: bez připomínek.
Čl. 3: sen. Rajmon - přesně vymezit lhůtu volby v harmonogramu voleb? Ošetří volební
komise v harmonogramu voleb.
Čl. 4 a Čl. 5: bez připomínek.
Čl. 6: odst. 1 - sen. Kazda - písemné svolání senátu? – akceptoval po vysvětlení formulaci
v návrhu; sen. Sus - doplnit i elektronickou pozvánku? Ne, je brána jako písemná.
Čl. 7: bez připomínek.
Čl. 8: sen. Rajmon – pokud se sejdou dva „rovnocenní“ kandidáti, konečný los nepředstavuje
problém.
Čl. 9: bez připomínek.
Čl. 10: odst. 3 - dáno předsedou vol. komise na zvážení, zda ponechat původní znění odstavce
či přijmout alternativní návrh uvedený v pracovním materiálu včetně doplnění nového odst. 4.
Jednohlasně přijat alternativní návrh.
Čl. 11: bez připomínek.
Pozn.: sen. Zita – zda včlenit obor x program? Podle VŠ zákona se uvádí jen studijní program.
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Hlasování o novém Jednacím řádu AS FAPPZ ČZU v Praze jako celku s příslušnými
úpravami:
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 2) Volební řád AS FAPPZ
Předseda volební komise sen. Hnilička informoval přítomné senátory o pracovním zasedání
vol. komise, upozornil na určité změny v pracovní versi, kterou všichni členové senátu dostali
předem k možnému vyjádření.
Čl. 1: odst. 1 - jednohlasně schváleno nové znění.
Čl. 2: bez připomínek.
Čl. 3: odst. 6 - sen. Zita - pozn. k formě návrhu kandidáta, zda nutná zalepená obálka? Ano.
odst. 7 - diskutováno přesné znění (prof. Borůvka, doc. Rajmon, ing. Mikšík). Oba
odstavce byly jednohlasně schváleny.
odst. 12, 14, 17 - vysvětleny předsedou dodatky x změny, následně celý Čl. 3 přijat
jednohlasně.
Čl. 4: bez připomínek.
Čl. 5: sen. Božik – dotaz k zániku členství, doc. Rajmon – dotaz k jednateli v jednacím řádu
(v souvislosti s odkazem v bodu c.) - ještě znovu projednat v jednacím řádu.
Čl. 5 a Čl. 6: bez připomínek.
Hlasování o tom, že Volební řád AS FAPPZ ČZU v Praze bude v tomto znění předložen panu
děkanovi FAPPZ:
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
ad ad 1) Doplněk k Jednacímu řádu
Čl. 10: odst. 2 - doplnit jednatele; v upraveném znění bylo jedno jednohlasně přijato.
Čl. 6 odst. 7: po připomínce sen. Borůvky souhlas s novou formulací.
Hlasování o Jednacím řádu AS FAPPZ ČZU v Praze po dodatečných úpravách:
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 3) Nařízení děkana č. 1/2017
Nebyly vzneseny žádné návrhy na změnu ze strany senátorů u české verse předloženého
dokumentu, u anglické verse sen. Matula doporučil uvádět u výše poplatku nejen částku v
české měně, ale i ve vybrané zahraniční měně. Bohužel nelze, kursy měn kolísají.
Hlasování o Nařízení děkana č. 1/2017: Stanovení výše poplatku za studium v cizím jazyce na
FAPPZ pro akademický rok 2017/2018 (dokument v české i anglické verzi):
pro: 19
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 4)
Předseda senátu sen. Orsák vyjádřil poděkování předsedům i členům legislativní a volební
komise za přípravu materiálů pro jednání senátu. Informoval přítomné o nadcházejícím
projednávání statutu fakulty a podal informaci o projednávání rozpočtu univerzity AS ČZU.
Zapsala sen. Česká
Ověřili přítomní senátoři.
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