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Zápis ze zasedání AS FŽP ze dne 13. 09. 2011 
 
Přítomni: Jiří Vojar, Blanka Kottová, Hana Šípková, Alena Wranová, Martin Hanel, Tomáš Kott, 
Miroslav Šálek 
Omluveni:, Kristina Molnárová, Petra Šímová, Jakub Medek, Vítězslav Moudrý, Martin Zeman 
Hosté: Kateřina Černý Pixová, Vladimír Zdražil 
 
Program jednání 
1. Dlouhodobý záměr FŽP 
2. Organizační řád FŽP 
3. Plán čerpání investic 
4. Příprava volby děkana 
5. Různé (volby do AS ČZU apod.) 
 
1. Dlouhodobý záměr FŽP (DZ FŽP) 
Opětovně předkládaný DZ FŽP a jeho aktuální podobu představila a odůvodnila v reakci na minulé 
projednání AS FŽP 30. 5. 2011 proděkanka pro rozvoj Kateřina Černý Pixová. Mimo jiné informovala 
senátory, že příprava dokumentu Aktualizace DZ FŽP pro rok 2012 se samozřejmě uskuteční do konce 
prosince 2011. Na dotaz M. Šálka, jak dokument reprezentuje vně fakultu, například pro potřeby 
akreditací oborů či přípravu grantových žádostí, reagovala proděkanka, že se s ohledem na obsahový 
charakter DZ FŽP více používá nadřazený dokument – DZ ČZU. Pro vnější potřeby prezentace budou 
dále využívány pravidelné roční Aktualizace DZ FŽP.  
 
Hlasování o schválení DZ FŽP: všech 7 přítomných senátorů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování. Výsledek hlasování: Dlouhodobý záměr FŽP byl schválen. 
 
2. Organizační řád FŽP (OŘ FŽP) 
Senátory ve stručnosti seznámili s předloženým dokumentem Kateřina Černý Pixová a tajemník FŽP 
Vladimír Zdražil. V případě OŘ FŽP se má oproti Statutu FŽP jednat o doplňující a upřesňující 
dokument, neboť Statut je obsáhlý a dostatečně postihuje potřebnou strukturu a požadavky na něj 
kladené. OŘ FŽP byl primárně připraven pro vnitřní potřeby fakulty, potažmo kateder, a s ohledem na 
navrhovanou změnu názvu u dvou kateder fakulty. Senátoři dokument obdrželi k prostudování a 
výsledné připomínky a poznámky typografického a stylistického (a nikoli věcného) charakteru předal 
J. Vojar k definitivnímu zapracování pro oficiální finální verzi dokumentu a vyzval k hlasování. 
 
Hlasování o schválení OŘ FŽP: všech 7 přítomných senátorů pro, nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování. Výsledek hlasování: Organizační řád FŽP tak vstupuje v platnost od 13. 9. 2011. 
 
3. Plán čerpání investic 
Vladimír Zdražil představil jednotlivé požadované kapitoly investic pro uhrazení z fondu FRIM v roce 
2011. 
- vybavení nově vznikající laboratoře environmentální geochemie – celková uvažovaná max. cena i 

se stavebními úpravami 4100 tis. Kč s DPH, 
- vybavení počítačových laboratoří FŽP (jedná se o učebny v nové budově – Z028, Z119, Z120, 

Z225; vybavení je pořízeno a místnosti již vybaveny, zakázku zaplatil rektorát ČZU, ale jedná se o 
přeúčtování nákladů a zaplacení ze zdrojů FŽP) – celková cena je 2109 tis. Kč včetně DPH, 
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- vybavení laboratoře KBÚK simulátorem deště – celková cena je kalkulována ve výši 400 tis. Kč 
s DPH, z toho 320 tis. Kč bude refinancováno ze zdrojů KBÚK (platba dodavateli z důvodu dovozu 
unikátního vybavení z USA musí být pouze jedna), 

- stavební úpravy budovy (včetně nábytku pevně spojeného s budovou – např. umyvadlo, toaleta) 
a posilování elektrorozvodů a datových linek je podle zákona o účetnictví nutné brát jako 
zhodnocování majetku; proto i částky pod 40 tis. Kč jsou v tomto případě brány jako investice. 
Očekávané náklady výše jmenovaného charakteru v roce 2011 jsou 190 tis. Kč. 
 

Celková výše očekávaných investičních nákladů v roce 2011 z fondu FRIM je 6799 tis. Kč. 
 
Diskuse: Na dotaz J. Vojara, co se stane, když nebudou prostředky použity (např. v případě 

očekávaného zpětného refinancování), reagoval V. Zdražil, že budou převedeny v rámci FRIM do 

příštího roku. Na dotaz M. Šálka, zda se z prostředků FRIM nehradí i plánované dovybavení kanceláří 

v nové budově, reagoval V. Zdražil, že se nejedná o dovybavení řazené mezi investice ani o 

zhodnocování majetku. Dovybavení kanceláří se bude hradit z jiných prostředků. A. Wranová a B.  
Kottová přednesly návrh, zda by žadatelé konkrétních investic, např. do vědeckého vybavení 

laboratoří, neměli přímo předkládat sami požadavky a zdůvodňovat je senátorům. Potažmo jak by 

případně probíhala kontrola investičních záměrů s předpoklady budoucího využití a odůvodněné 

nutnosti daných investic.  

 

Z výsledné diskuze senátorů a hostů vyplynulo, že zůstane zachováno stávající pravidlo, kdy senát 
obdrží minimálně jeden týden před projednáním charakterizaci požadavků a plán nakládání a využití 
požadovaných investic řešitelem – žadatelem investic. Nově však budou žadatelé své žádosti 
prezentovat a odůvodňovat před senátem osobně. Senát se pokusí sestavit přesnější pokyny i pro 
případnou kontrolu využitých investic z fondu FRIM. Základní nástin žádosti připraví A. Wranová. 
 
Hlasování o schválení čerpání z fondu FRIM v roce 2011 ve výši 6 799 tis. Kč: všech 7 přítomných 
senátorů s daným postupem souhlasilo, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek 
hlasování: Čerpání z fondu FRIM v roce 2011 ve výši 6 799 tis. Kč bylo schváleno. 
 
4. Příprava voleb děkana 
J. Vojar seznámil senátory s postupem příprav voleb děkana, neboť volební období stávajícího děkana 
Petra Skleničky končí 14. 12. 2011. Dále byla senátem navržena a schválena tříčlenná volební komise 
ve složení: K. Molnárová a P. Šímová za pedagogickou komoru a T. Kott za studentskou. 
  
Potřebného zajištění vyhlášení voleb se ujme volební komise. B. Kottová a T. Kott připraví vývěsky a 
urnu pro vhazování návrhů. T. Kott zajistí uveřejnění harmonogramu voleb na www.fzp.czu.cz a dále 
na plazmové obrazovce ve vestibulu FŽP a FLD. Urna bude umístěna na vrátnici v nové budově FŽP. 
 
Tímto usnesením akademického senátu FŽP byly dne 13. 9. 2011 vyhlášeny volby děkana FŽP, 
s následujícím harmonogramem: 
 
3.–13. 10. 2011   návrh kandidátů  
14. 10. 2011   zveřejnění kandidátů 
17.–26. 10. 2011  představení kandidátů 
26. 10. 2011 setkání akademické obce FŽP, od 14:00 hod, předběžně na ZI, spojená 

s představením kandidátů na děkana FŽP 
1. 11. 2011   volba děkana na schůzi AS FŽP, od 14:00 hod, předběžně L261 



Nástěnka AS FŽP - nově je umístěna ve 2. pat e nové

doplňována B. Kottovou a T. Kottem. T. Kott zde bude

d.ěkana P. Kohoutové, umísťovat zápisy ze schr]zíAS FŽP.

Volbv do AS čZU _ dílčí volby na jednotliv,ch fakultách mají dle usnesení AS ČZU Proběhnout do

konce listopadu zllt.p edseda As Fžp nahlásil ve stanoveném termínu dílČÍ komisi za FŽP ve sloŽenÍ:

J. Vojar, M, Hanel a J. Medek. Senáto i se usnesli, volby do AS Čzu proběhnou aŽ Po skonČenívoleb

děkana, tj. po t. t1,. 2o7t, Do té doby budou provedeny nezbytné kroky k p ípravě voleb

prost ednictvím elektronické korespondence mezi Členy AsD Fžp, a to tak, aby byl dodržen volební a

1"an..i áa čzu.Zbvlé kroky v p ípravě voleb do AS čzu budou samostatn' m bodem jednání na dalŠÍ

schťrzi AS FŽP t. tL.z}t!,v p ípadě pot eby i d íve,

Za odstupujícího zástupce studentské komory AS Čzv M. Bestu bude dle Po adí náhradníkťt

nahlášena p edsedovi AS ČZU n. Wranová,

Datum : t4.9. 20It
Zapsala: Alena Wranová

Schvaluje: Ji í Vojar
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5. Rrjzné
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budovy FŽP, kde bude aktualizována a

osobně, nebo prost ednictvím sekretá ky


