Akademický senát FAPPZ

Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
Tel.: +420 224 382 755
e-mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz

Č.j.: 2/2020

V Praze, dne 29. 4. 2020

Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 29. 4. 2020 – on-line přes
MS Teams
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Kraus, Hlaváček
Zasedání vedl: sen. Orsák
Hosté: prof. Langrová, prof. Kalous, Ing. Albrecht
Program jednání:

1) Výroční zpráva o činnosti FAPPZ za rok 2019
2) Výroční zpráva o hospodaření FAPPZ za rok 2019
3) Návrh rozpočtu FAPPZ pro rok 2020
4) Různé

ad 1)
Proděkan Kalous seznámil senátory s Výroční zprávou o činnosti FAPPZ za rok 2019.
Formální připomínky vznesli sen. Zita, Mikšík, Klouček, Sus, Borůvka a Drábek, do
materiálu budou zapracovány. Zapracovány budou i poznámky zaslané písemně. Chybí část
„strategie rozvoje fakulty“. Odpověď: Vypracovává se dokument strategie rozvoje univerzity.
Strategie rozvoje fakulty bude tedy dopracována až po jeho dokončení, aby byly oba
dokumenty v souladu. Bude senátu dodán k projednání.
ad 2)
Ing. Albrecht seznámil senátory s Výroční zprávou o hospodaření FAPPZ za rok 2019. Sen.
Matula vznesl dotaz, jakým způsobem se bude nakládat s FRIM? Upozornil, že není možné
dělat významné změny v rozpočtu fakulty bez projednání senátem, protože senát rozpočet
schvaluje (došlo k disproporci v čerpání FRIM za pana tajemníka Sladkého). Jak vypadá
financování nového výukového pavilonu, kolik bude fakulta doplácet? Odpovědi paní
děkanky a pana tajemníka: V čerpání FRIM došlo k disproporci, nebude se opakovat, FRIM
byl doplněn. Senátoři byli informováni, co bylo z FRIMu pořízeno (stěhování laboratoře
z MCEV I, stavební úpravy v souvislosti s tomografem, část nákladů na tomografu, náklady
na pěstírnu léčebného konopí - pavilon B a další stavební úpravy). Více náklady na stavbu
jsou monitorovány a čerpáni FRIMu bude podřízeno výstavbě nového výukového pavilonu.
Vícenáklady není možné předem přesně odhadnout, ale je snaha o jejich kvalifikovaný odhad.
Určitě se nebude dofinancovávat z prostředků na mzdy. Bude maximální snaha o rozumné
pořizování přístrojů, které fakultu posunou dále. Vzhledem k postoji vlády není rozumné mít
velké finanční rezervy, finanční prostředky je dobré investovat. Nicméně není možné fondy
zcela vynulovat.
Sen. Matula požádal, zda by mohl být senát průběžně informován o čerpání investičních
prostředků. Obává se, že prostředky vyhrazené na investice nebudou do budoucna stačit. Paní
děkanka informovala, že prostředky lze vyměnit – investiční za neinvestiční. O průběhu
čerpání investic budou senátoři informováni.
-1-

Akademický senát FAPPZ

Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol
Tel.: +420 224 382 755
e-mail: vlkova@af.czu.cz, www.af.czu.cz

Sen. Klouček: Existuje odhad, kolik bude nutné dofinancovat na nový pavilon z fakultních
prostředků. Paní děkanka: Fakulta má rezervu 41 mil na investice u rektorátu. Věří, že tyto
finanční prostředky budou na vícenáklady stačit. Pan tajemník s paní děkankou budou
usilovat o proúčtování těchto prostředků. Zatím jsou pouze přislíbeny, čili závazek rektorátu
je na bázi „veřejného příslibu“.
Sen. Klouček: V souvislosti se současnou situací, je otvírána otázka soběstačnosti v oblasti
produkce potravin by bylo vhodné upozorňovat při všech vhodných příležitostech, že nový
potravinářský pavilon může významně pomoci v řešení této problematiky. I nový získaný
projekt ERA Chair může fakultě pomoci při řešení problematiky potravinové soběstačnosti.
ad 3)
Ing. Albrecht seznámil senátory s návrhem rozpočtu FAPPZ na rok 2020. Paní děkanka
okomentovala návrh rozpočtu. Při sestavování rozpočtu byla snaha navýšit prostředky, které
jsou přidělovány katedrám. Nemůžeme očekávat navyšování přidělování prostředků na
vysoké školy ze strany ministerstva do budoucna. Je nutná opatrnost.
Sen. Klouček se vyjádřil, že v rozpočtu uvedené prostředky víceméně pouze kryjí již
realizovaná výběrová řízení, na další investice v rozpočtu není.
Zvažuje se možnost pořizování přístrojů na operativní leasing. Jednání jsou na začátku, ale je
to jedna z možností, jak dosáhnout na získání drahých přístrojů bez potřeby investičních
prostředků.
ad 4)
Došlo k chybě v mandátu sen. Šaškové. Sice plní mateřské povinnosti, ale nepřerušila
studium, její mandát tedy neskončil. Lucie Rysová, která byla zvolena jako náhradnice, tudíž
není senátorkou. Předseda senátu se omluvil za nedorozumění.
Sen. Mikšík informoval o harmonogramu vypsání voleb do AS univerzity. Na podzim se
budou konat volby do AS fakulty. Je nutné vytvořit harmonogram voleb, volby se uskuteční
souběžně.
Další jednání probíhalo bez přítomnosti hostů.
Členům AS budou po úpravě zaslány konečné verze jednotlivých dokumentů.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o činnosti FAPPZ za rok 2019 po zapracování
připomínek
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 2
Výroční zpráva o činnosti FAPPZ za rok 2019 byla schválena po zapracování připomínek.
Hlasování o schválení Výroční zprávy o hospodaření FAPPZ za rok 2019
pro: 18
proti: 0
zdrželi se: 1
Výroční zpráva o hospodaření FAPPZ za rok 2019 byla schválena.
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Hlasování o schválení Návrhu rozpočtu pro rok 2020
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 2
Návrh rozpočtu pro rok 2020 byl schválen.

Zapsala sen. Vlková
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