Akademický senát FAPPZ ČZU v Praze
Prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
Předseda AS FAPPZ

tel: +420 224 382 751
e-mail: boruvka@af.czu.cz

Pozvánka na zasedání Akademického senátu FAPPZ
konané v pátek 24. června 2022 v 9:30 hodin
v posluchárně AI FAPPZ

Program jednání:
1) Zahájení, seznámení s výsledky hlasování per rollam
2) Změna rozpočtu na rok 2022 – navýšení částky na DKRVO (dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné instituce)
Odůvodnění: Ze strany rektorátu došlo k navýšení prostředků směrem k fakultám a je nutné
schválit tuto rozpočtovou změnu senátem. FAPPZ byla navíc přidělena částka 7.461.457,Kč. Návrh je ponechat část z těchto prostředků v rezervě pro rok 2023, neboť je očekáváno
snížení příspěvku na DKRVO.
3) Informace o způsobu rozdělení finančních prostředků na pracoviště FAPPZ
Seznámení senátu s algoritmem rozdělování prostředků na provoz, DKRVO, specifický
výzkum a stipendia na jednotlivé katedry na základě dosažených výkonů.
4) Změna zařazení Centra propagace a informačních systémů (CPIS) v organizační struktuře
FAPPZ
Odůvodnění: CPIS svojí povahou a činnostmi nepředstavuje samostatný útvar fakulty
vykonávající svou činnost nezávisle. Je organizační jednotkou celofakultního významu
financovanou plně z fakultních zdrojů a vykonávající servisní činnosti pro fakultu jako celek
a jednotlivá pracoviště na základě pokynů či schválení vedením fakulty. Proto vedení
fakulty navrhuje změnu v organizační struktuře FAPPZ a zařazení CPIS jako děkanátního
útvaru, podobně jako např. Centrum projektů, inovací a transferu technologií.
5) Projednání složení disciplinární komise
Podle článku 2 Disciplinárního řádu FAPPZ navrhuje děkan fakulty za členy disciplinární
komise prof. Dr. Ing. Luboše Borůvku, doc. Ing. Miloslava Zouhara, Ph.D., prof. Ing. Lukáše
Kalouse, Ph.D., Ing. Agnes Moravcsíkovou, Ing. Jana Pytlíka a Bc. Aleše Hanáčka.
6) Různé

Současně na žádost předsedy ekonomické komise (EK), doc. Ing. Václava Branta, Ph.D.,
svolávám schůzku ekonomické komise AS FAPPZ, která proběhne před jednáním AS
FAPPZ, tedy v pátek 24.6.2022 v 9:00 hodin rovněž v posluchárně AI FAPPZ. Na programu
jednání budou tyto body:
1) Stručné informace ze zasedání AS ČZU ze dne 16.6.2022 (V. Brant)
2) Stanovení činnosti ekonomické komise pro zbytek roku 2022 (náměty od všech členů
EK)
3) Příprava podkladů pro následné jednání vycházejících ze specifikace náplně činnosti
4) Stanovení termínu následné pracovní schůzky komise
Jednání EK AS FAPPZ se mohou samozřejmě zúčastnit i ostatní členové AS FAPPZ, kteří
nejsou členy EK.

V Praze dne 17. 6. 2022
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