Zápis AS FŽP – 21.10. 2008

Přítomni:

Petra Šímová, Blanka Pittnerová, Martin Zeman, Vladimír Bejček, Jiří Zezulák, Tomáš Kott,
Jan Douda, Jiří Vojar, Ladislav Mrštný, Radka Musilová, Vladimír Puš

Omluveni:

Martin Tejkal,

Hosté:

Alena Wranová, Petr Sklenička, Vladimír Zdražil

Program jednání
1) Volba předsedy AS FŽP
2) Projednání a schválení investic pro rok 2008
3) Organizace voleb zástupců FŽP do AS ČZU
4) Navržení (projednání návrhů) zástupce fakulty do Rady vysokých škol
5) Projednání (schválení) statutu IGA FŽP
6) Různé

1. Volba předsedy AS FŽP
Současný předseda AS FŽP J. Pavlásek rezignuje ze své funkce předsedy i člena AS FŽP. Volba nového
předsedy AS proběhla podle platného Volebního a jednacího řádu AS FŽP. Z podnětů přítomných členů AS
vzešli následující kandidáti na post předsedy: R. Musilová, P. Šímová, J. Zezulák, J. Douda, V. Bejček, J. Vojar,
V. Puš a B. Pittnerová. Všichni oslovení, kromě J. Doudy a V. Puše, návrh nepřijali. Dále bylo hlasováno o dvou
kandidátech (J. Douda a V. Puš).
Na základě přímého, rovného a tajného hlasování byl předsedou AS FŽP zvolen Jan Douda. Hlasování bylo
přítomno 11 z celkového počtu 12 členů AS. J. Douda obdržel devět hlasů, V. Puš jeden hlas, jeden člen AS se
zdržel hlasování. M. Zeman a J. Zezulák, coby členové volební komise, nezávisle spočítali hlasy.
Předseda dále navrhl za svého místopředsedu V. Puše. O tomto návrhu bylo veřejně hlasováno (dva hlasy pro –
žádný proti – devět se zdrželo hlasování); V. Bejček dále navrhuje B. Pittnerovou (pro – proti – zdržel se
hlasování: 5 – 1 – 5); R. Musilová navrhuje P. Šímovou (výsledky hlasování: 4 – 0 – 7). Vítěz musí obdržet
nadpoloviční většinu hlasů. AS FŽP s tímto návrhem souhlasil. Následně byly do druhého kola vybrány dvě
kandidátky s největším počtem kladných hlasů. Výsledky druhého kola – P. Šímová (4 – 0 – 7) a B. Pittnerová (7
– 0 – 4). Většinou 7 hlasů byla místopředsedou AS FŽP zvolena Blanka Pittnerová.

2. Projednání a schválení investic pro rok 2008
P. Sklenička a V. Zdražil představili a odůvodnili návrh investic FŽP za rok 2008. Původní návrh byl v kolegiu a
vedení krácen z původních 1 410 551 Kč na 709 363 Kč. Investice mají zejména podpořit vědu a výzkum a
sloužit jako doplněk grantové činnosti. Celková výše požadavků kateder je 709 363 Kč, přidělených prostředků
je 1 410 551 Kč. Zbývající peníze lze převést na další rok (např. na dovybavení mezifakultního centra) nebo část
prostředků lze převést na neinvestice (odměny). Prostředky se mohou převádět do dalších let. Přehled
jednotlivých položek je v Příloze č. 2 tohoto zápisu. Dále následovala diskuse.
J. Douda apeluje na dostatečné odůvodnění jednotlivých položek, podložené konkrétní osobou a výsledky. P.
Sklenička souhlasí, T. Kott obhajuje nároky KBÚK. V. Bejček podporuje souběh s vnějšími granty, kde jsou
výsledky vyžadovány, což u investic FŽP není a být by mělo. P. Sklenička apeluje na schopnost zodpovědného
člověka čerpajícího investice kvalitně naplánovat pokus a publikovat ve vědeckém časopisu. V. Puš obhajuje
nároky KVHEM na dovybavení modulu na experimentálním povodí. AS by měl pro příště chtít u jednotlivých

položek zodpovědnou osobu pozvanou na AS FŽP. V.Bejček navrhuje systematické čerpání investic a jejich
rozdělení na položky na provoz a na rozběh jednotlivých nadějných grantů, jejich překlenování apod.. AS by měl
schvalovat systém čerpání, nikoliv jednotlivé položky. Není jasno, zda-li je možné čerpat z investic na výzkum. P.
Sklenička navrhuje, aby položky na vědu byly schvalovány až po pokusu je sehnat jinde. P. Šímová – je nutné
stanovení priorit, zodpovědné osoby a vypracování metodiky čerpání investic, kterou by mělo vedení předložit ke
schválení senátu. K vypracování metodiky čerpání se V. Zdražil zavázal do konce ledna 2009.
P. Sklenička navrhuje hlasovat o všech položkách najednou. Dále bylo hlasováno o způsobu hlasování o čerpání
investic:
a) O čerpání investic bude hlasováno najednou, tedy všechny položky dohromady. Výsledek – sedm hlasů pro,
tři proti, jeden se zdržel.
b) O čerpání investic bude hlasováno odděleně po jednotlivých položkách. Výsledek – čtyři hlasy pro, žádný
proti, sedm se zdrželo hlasování.
Všechny položky týkající se čerpání investic byly schvalovány najednou. AS 7 přítomnými členy návrh na
jejich čerpání schválil. 4 členové se zdrželi hlasování.

3. Organizace voleb zástupců FŽP do AS ČZU
AS FŽP všemi hlasy (11 hlasů) odhlasoval následující složení volební komise: B. Pittnerová, T. Kott, M. Zeman
a V. Puš. Komise si zvolí předsedu a zorganizuje volby tak, aby do 15. 11. 2008 byly k dispozici výsledky, dále
vyvěsí harmonogram. Ten bude přílohou tohoto zápisu (Příloha č. 1).

4. Navržení (projednání návrhů) zástupce fakulty do Rady vysokých škol (RVŠ)
V. Bejček představil RVŠ, její činnost a zastoupení ČZU. Členem RVŠ nemusí být člen AS FŽP. Bylo
dohodnuto, že prvním osloveným bude M. Martiš. V. Bejček zjistí jeho stanovisko. Pokud bude souhlasit, bude o
jeho účasti v RVŠ hlasovat AS FŽP prostřednictvím elektronického hlasování. Výsledky tohoto hlasování budou
přiloženy k tomuto zápisu (Příloha č. 3). Termín navržení kandidáta je do konce října 2008.

5. Projednání (schválení) statutu IGA FŽP
Příslušné materiály nejsou k dispozici – odloženo na příští zasedání.
6. Různé
Přivítání nového člena AS FŽP, V. Puše.

Datum: 21.10. 2008

Zapsal: Jiří Vojar

Schvaluje: Jan Douda, předseda AS FŽP

Příloha č. 1: VYHLÁŠENÍ VOLEB ZÁSTUPCŮ FŽP DO AS ČZU

Dne

21.10.2008

byly

usnesením

Akademického

senátu

FŽP

vyhlášeny

volby

zástupců

FŽP

do Akademického senátu České zemědělské univerzity v Praze, s následujícím harmonogramem:

21. – 31. 10. 2008

Návrh kandidátů FŽP do AS ČZU

Návrhy vhazujte do boxu označeného „Návrhy kandidátů do AS ČZU za FŽP“. Kandidáta může navrhnout
jakýkoli člen akademické obce FŽP. Box bude umístěna na vrátnici FŽP společně s Návrhovými lístky, které
jsou rozděleny na Návrhové lístky do studentské a do zaměstnanecké komory AS ČZU. Na základě těchto
návrhů budou voleni noví členové Akademického senátu ČZU jak do zaměstnanecké tak do studentské
komory.

3. – 7. 11. 2008

Oslovení a zveřejnění kandidátů

Jednotliví kandidáti budou osloveni, a pokud vyjádří souhlas se svojí kandidaturou, budou jejich jména zapsána
na volební soupisku. Jména kandidátů budou umístěna na webových stránkách FŽP, nástěnce akademického
senátu FŽP, na informační obrazovce ve vestibulu FŽP.

11. – 12. 11. 2008

Veřejná volba zástupců do AS ČZU

Volební soupisky se jmény jednotlivých kandidátů budou umístěny vedle volební urny označené „Volby
zástupců FŽP do AS ČZU“. Do AS ČZU budou voleni 3 zástupci z řad zaměstnanců a 2 zástupci z řad
studentů.

14. 11. 2008

Vyhlášení výsledků voleb zástupců FŽP do AS ČZU

Volební komise: Předseda:

RNDr.

Vladimír

Puš,

CSc.

(pus@fzp.czu.cz),

Ing.

Blanka

Pittnerová

(pittnerova@fzp.czu.cz), Ing. Tomáš Kott (kottt@fzp.czu.cz), Martin Zeman (xzemm704@studenti.czu.cz).

Příloha č. 2: Investice hrazené v roce 2008 z fondu FŽP. Odůvodnění čerpání
v samostatném souboru.
Investice
GIS MicroStation (multilicence)
Monitoring hydrologických dat na
experimentálním povodí

žadatel
FŽP
KBUK

Canon iR2380i
Dovybavení měrného modulu na
experimentálním povodí
Canon iR2022i
Canon iR2022i
GPS Magellan Mobile Mapper CX
Datalloger YSI 650 MDS
Multimetr YSI 556
Požadavky
Přiděleno

KE
KVHEM
KEK
KEIOP
KEK
KEK
KEK

Cena
62.000,71.698,-

88.805,110.000,65.830,65.830,60.000,74.200,111.000,709.363,- Kč
1.410.551,- Kč

Příloha č. 3: Výsledky elektronického hlasování Akademického senátu Fakulty životního
prostředí České zemědělské univerzity v Praze
Předmět hlasování:
Návrh Akademického senátu FŽP ČZU v Praze na jmenování doc. RNDr. Miroslava Martiše, CSc. členem Rady
vysokých škol.
rozesláno den 23.10.2008
hlasování ukončeno dne 27.10. 2008
Výsledky hlasování o návrhu jmenovat doc. RNDr. Miroslava Martiše, CSc. členem Rady vysokých škol:
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Ing. Jan Douda
Ing. Ladislav Mrštný
Ing. Radka Musilová
Ing. Tomáš Kott
Ing. Blanka Pittnerová
Ing. Petra Šímová, Ph.D.
Bc. Martin Tejkal
Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Martin Zeman
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc.
RNDr. Vladimír Puš, CSc.

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

AS FŽP schvaluje návrh na jmenování doc. RNDr. Miroslava Martiše, CSc. členem Rady vysokých škol.
Návrh byl schválen všemi členy AS FŽP.

V Praze dne 27. října 2008

