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.: 3/2017

V Praze, dne 19. 4. 2017

Věc: Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 19. 4. 2017
Přítomni: sen. Borůvka, Česká, Drešlová, Hakl, Hamouz, Hnilička, Kazda, Kouřimská,
Matula, Mercl, Orsák, Pisarčík, Rajmon, Sus, Šantrůček, Velechovský, Zíka, Zita.
Omluveni: sen. Božik, Imlauf, Koudela
Hosté: děkan FAPPZ prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc., tajemnice FAPPZ JUDr. Marie
Krajhanzlová
Zasedání vedli: sen. Orsák
Program jednání:
1. schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2016,
2. schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016,
3. schválení rozpočtu FAPPZ na rok 2017,
4. projednání nového Volebního řádu AS FAPPZ ČZU v Praze,
5. různé.
ad 1) Výroční zpráva o činnosti za rok 2016
Děkan FAPPZ pan prof. Tlustoš informoval přítomné o Výroční zprávě o činnosti FAPPZ za
rok 2016. Konstatoval, že FAPPZ má více studentů na zootechnických oborech, menší zájem
je o zahradnické obory. Vlajkovou lodí fakulty je obor Výživa a potraviny. V posledních
letech nám mírně ubývá počet Ph.D. studentů, máme hodně studentů v rámci doktorských
studijních programů, kteří mají studium přerušené. Na druhou stranu postupně roste počet
studentů, kteří obhajují práci ve formě tzv. svázané publikace, což je pozitivní, protože
výstupy jsou publikovány.
Ve VaV činnosti je značný tlak a obrovské konkurenční prostředí. FAPPZ je v počtu projektů
docela úspěšná, máme nižší sumu peněz na 1 projekt. Připravují se změny v hodnocení
publikací s IF.
Mezinárodní vztahy jsou stabilní. Programy v AJ mají sice méně studentů, ale navštěvují je
další studenti studující v rámci programu Erasmus. FAPPZ podporuje výjezdy Ph.D. studentů.
Výjezdy zaměstnanců jsou financovány v rámci kateder. Mohl by být vyšší počet
zaměstnanců i studentů vyjíždějících v rámci programu Erasmus Plus.
Z hlediska rozvoje fakulty došlo k osídlení a zabydlení se v nových budovách. Případné
problémy je třeba řešit, dokud jsou objekty v záruce. Dále máme inovované posluchárny, ve
kterých jsou desky s osobnostmi, podle kterých jsou posluchárny pojmenovány, zlepšila se
kvalita vybavení na demonstračním a experimentálním pracovišti (zásobníky na obilí),
zahradníci a skleníky získali novou mechanizaci (sekačku). Na FAPPZ proběhly tradiční akce
jako Agrotrh práce a Life Sciences Film Festival.
V oblasti personální máme systemizaci, která je projednávána s vedoucími kateder. Rozjíždí
se několik habilitačních řízení u mladých kolegů.
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Závěrem pan děkan konstatoval, že fakulta je stabilní, je třeba mít kvalitní absolventy
a vytvářet excelentní týmy. Musíme být více vidět v praxi. Úkolem vedoucích kateder na rok
2017 je pracovat s každým jednotlivcem.
V reakci na písemné připomínky sen. Hniličky pan děkan uvedl, že v tabulce 3 nelze počty
studentů v minulých letech rozdělit v souladu s aktuálním členěním, neboť se změnil systém
vykazování.
Sen. Borůvka upozornil na některé překlepy a typografické úpravy výroční zprávy.
Pan děkan poděkoval za všechny náměty a připomínky.
ad 2) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
Paní tajemnice JUDr. Krajhanzlová představila Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016.
Zpráva odpovídá loni odhlasovanému rozpočtu. Protože přišly mimořádné odměny, bylo
přiděleno více prostředků na mzdy. Některé mzdové prostředky zbyly, část
neprofinancovaných prostředků je možno převádět. Zahraniční styky – prostředky převedeme.
Na provozu zbylo 5620 tis. Kč, lze s nimi hospodařit, vrátí se pracovištím.
Specifický výzkum je na 0. S investicemi mohou pracoviště taktizovat v rozsahu 3 let, je tam
5% limit převoditelný do dalšího roku. Prostředky pro zahraniční studenty – některé jsme
museli vrátit, protože tu studenti nebyli. V oblasti U3V a prostředků pro studenty se spec.
potřebami jsme na 0. Investice do studentů se spec. potřebami jsou realizovány např.
v posluchárnách. Vlastní příjmy a doplňková činnost – zůstatky jsou převoditelné, vrátí se na
pracoviště. FRIM – potřebovali jsme více, a proto jsme kapitalizovali i jiné prostředky. Dříve
šlo to, co jsme vydělali, do FRIM. Dnes to jde i na neveřejné zdroje a používáme to jako
spoluúčast v rámci řešení grantových projektů. U grantů a projektů nelze s ohledem na jejich
různorodost udělat jednotnou tabulku.
ad 3) Rozpočet FAPPZ na rok 2017
Pan děkan přednesl návrh rozpočtu na rok 2017. Metodika je stabilní. Na hlavní činnost je
rozpočet stejný jako v roce 2016, specifický výzkum má mírný pokles. V rozvoji instituce
(RIV peníze) jsme úspěšnější oproti roku 2016, Celkově je v rozpočtu mírný nárůst.
Osobní náklady financujeme i s inst. podpory, navýšení je u DPP, DPČ (externí výuka).
Zbylých 6,8 mil. půjde na provoz, například i na komplexní poradenství.
U specifického výzkumu je změna oproti r. 2016. Kontrola z MŠMT nás upozornila na
nutnost soutěžního využití prostředků. Motivace doktorandů je proto v této části 0 a bude
vyplácena z rozvoje výzk. organizace.
Od 1. 5. budou navýšeny tarify o 6 % na celé ČZU (cca 6 mil.), půjde to na os. příplatky.
Neinvestiční prostředky budou rozděleny dle výkonů kateder.
Diskuse:
Prof. Tlustoš: Aktivity ve vědě nám přinesly peníze. S resortem místopředsedy vlády pro
vědu, výzkum a inovace panem ministrem Bělobrádkem se řeší chyby v databázi.
Kapitalizace prostředků bude nutná s ohledem na to, že byl schválen technologický pavilon
(380 mil.), je tam 5% spoluúčast na uznatelných nákladech. Vyšší spoluúčast bude na ESF
program, byl nám uznán i doktorský program. V přístrojové spolupráci 3 fakult jsme
nedopadli pozitivně.
Paní ministryně Valachová navrhuje přidat 4,5 miliardy na VŠ pro příští rok a současně
změnit financování VŠ.
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ad 4) Volební řád AS FAPPZ ČZU v Praze
Volební řád byl již v senátu projednán na minulém zasedání. Předkládá jej pan děkan.
Prof. Tlustoš poděkoval senátu za jeho zpracování. Navrhl jen drobné připomínky: sjednotit
informaci o délce funkčního období členů zvolených v řádných i doplňovacích volbách do
jednoho článku a u čl. 9 by stačilo zveřejnění seznamu kandidátů se stručným životopisem
elektronicky (po konzultaci s Ing. Mikšíkem – je to technicky možné).
K navrhovaným změnám neměl nikdo žádné námitky. Na přítomné hosty nebyly dále
vzneseny žádné další dotazy.
K projednávaným dokumentům proběhlo hlasování. Hlasování nebyl přítomen sen. Rajmon.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2016 po zapracování připomínek:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení rozpočtu FAPPZ na rok 2017:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
Hlasování o schválení nového Volebního řádu AS FAPPZ ČZU v Praze po zapracování změn:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
ad 5)
Sen. Matula: Jaký je osud nového statutu?
Sen. Borůvka: Vedení fakulty nás požádalo, abychom jej připravili. Dokument připravuji.
Sen. Šantrůček: Máme určitou výhodu, protože jsme některé chyby opravili už minule před
11 lety. Nyní to ale musíme implementovat do nové legislativy.
Sen. Matula: Jak bude zajištěn provoz technologického pavilonu, jehož výstavba se plánuje?
Odhaduji potřebu cca 40 lidí na plný úvazek. Je udělána ekonomická a personální rozvaha
provozu technologického pavilonu, a když ano, tak s jakým výsledkem? Dojde v tomto směru
k navýšení mzdového fondu? Není až tak velký problém budovu postavit, ale následně ji
provozovat a provoz financovat. Kde na toto vezmeme finanční prostředky? Mnoho
zaměstnanců se ptá, zda provoz pak nepůjde na úkor platů zaměstnanců. Z původního 3. místa
v platech mezi VŠ v republice jsme se posunuli směrem dolů. Domnívám se společně
s mnoha dalšími kolegy zaměstnanci, kteří se na mne jako na senátora obracejí, že je třeba
investovat do lidských zdrojů a to tu nevidím.
Sen. Orsák: Toto je spíše dotaz na pana děkana, případně nového kandidáta na děkana. Ze
senátu ČZU mohu předat informace od paní kvestorky, že provoz nových budov (topení,
voda, el. energie) zatím financuje rektorát. Zatím není velký nárůst, pokud jde o topení a
svícení. Čeká se na letní období a financování klimatizace.
Měli bychom ale vyvolat diskusi směrem k AS ČZU a vedení ČZU, abychom viděli, že na
provoz nových budov opravdu máme prostředky.
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Sen. Kazda: Podporuji vyvolání diskuse na AS ČZU ohledně vyšší finanční podpory lidských
zdrojů. Základní plat je relativně nízký a to i v porovnání např. se zaměstnanci supermarketů.
Má-li někdo vyšší plat, je to většinou proto, že pracuje výrazně navíc. Je to jako u lékařů, kteří
dohánějí příjem hodinami služeb navíc.
Sen. Matula: Domnívám se, že i senát je za hospodaření fakulty zodpovědný. Situace ohledně
financování lidských zdrojů – zaměstnanců není dobrá.
Sen. Šantrůček: Peníze za studenta tvoří na vysokých školách přibližně 75-82 % celkového
objemu peněz. V současné době nejde tak o populační ročníky, ale o trend MŠMT dotovat
učební obory, aby byl dostatek řemeslníků. Při této politice vlády nebude takový příliv
studentů na SŠ a následně na VŠ. Pokud bude tento záměr realizován, bude to problém. Pak
bude i jiné hodnocení VŠ, třeba i podle úspěšnosti zařazení absolventů do pracovního procesu
a dalších kritérií.
Sen. Orsák: Situace je aktuálně taková, že se neví, co bude v souvislosti s novou vládou.
Zapsala sen. Kouřimská
Ověřili přítomní senátoři.
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