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.: 5/2020

V Praze, dne 18. 12. 2020

Zápis ze zasedání Akademického senátu FAPPZ dne 18. 12. 2020
Jednání proběhlo on-line přes MS Teams
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: sen. Borůvka, Drábek, Klouček
Zasedání vedl: sen. Orsák
Program jednání:
1) Změny ve složení senátů – sen. Hnilička
2) Informace k volbám v roce 2021 – sen. Mikšík
3) Diskuze o realizaci AO – sen. Orsák
4) Diskuze k vyhlášení přijímacího řízeni do doktorských studijních programů – prof. Sedmíkova
5) Složení disciplinární komise
6) Různé

ad 1)
Sen. Hnilička seznámil přítomné se změnami ve složení akademických senátů. Na posty
rezignoval sen. Kamil Kraus, na jeho místo byly kooptovány do AS FAPPZ sen. Lucie
Glancová a do AS ČZU sen. Sylva Lanková.
ad 2)
Sen. Mikšík a Hnilička seznámili s realizací voleb do akademických senátů v souvislosti
s nouzovým stavem v ČR. Ze strany AS ČZU je doporučeno, aby se volby konaly 5. a 6. 1.
2021 za podmínek, že nebude trvat nouzový stav. Pokud bude v tu dobu trvat nouzový stav,
budou volby posunuty o týden. Takto se bude postupovat do doby, než bude nouzový stav
ukončen a bude možno volby uskutečnit. Aktualizovaný harmonogram voleb je uveden níže.
Volby se uskuteční pravděpodobně v jedné z poslucháren FAPPZ. Životopisy kandidátů
budou vystaveny na portálu přístupném pouze studentům a zaměstnancům ČZU
(zasedani.czu.cz).
Aktualizace harmonogramu voleb členů AS FAPPZ a AS ČZU 2021
Návrhy kandidátů
1. – 9. 10. 2020 (12 h.)
12. – 26. 10. 2020 (15 h.)
Vyjádření kandidátů
12. – 26. 10. 2020 (15 h.)
Vyhlášení kandidátů
Volba kandidátů na senátora – koordinuje dílčí
5. – 6. ledna 2021,
komise na fakultě
od 9 do 14 h.
Vyhlášení výsledků (zveřejnění)
7. ledna 2021
Stížnost k průběhu či výsledkům voleb
15. ledna 2021
Poznámka: Volby se uskuteční v první možný termín po skončení nouzového stavu v ČR.
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Pokud v termínu 5. - 6. 1. 2021 bude pokračovat nouzový stav, termín voleb se přesouvá
o týden (či více týdnů) dopředu, a to opět na úterý a středu.
Hlasování o Aktualizaci harmonogramu voleb do AS FAPPZ a AS ČZU ve znění výše:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
AS FAPPZ schvaluje Aktualizaci harmonogramu voleb do AS FAPPZ a AS ČZU.
ad 3)
AO by se měla uskutečnit v lednu 2021 hybridní formou. Dle legislativy je AS povinný
svolávat AO každý rok. AS FAPPZ se usnesl, že kvůli epidemické situaci a nouzovému stavu
bude AO svolána na leden 2021 do prostor, které umožní širší účast AO.
Hlasování o přesunutí setkání s akademickou obcí na leden 2021:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
AS FAPPZ schvaluje přesunutí setkání s akademickou obcí na leden 2021.
ad 4)
Prof. Sedmíková seznámila přítomné s materiálem a zaměřila se na problematiku přijímání
zahraničních Ph.D. studenů. Zejména s ohledem na tyto studenty je nutné přijímací řízení
vyhlašovat včas, aby si studenti mohli zajistit ubytování, víza a další administrativní
náležitosti. Někteří senátoři vznesli námitku ohledně maximálních možných počtů
přijímaných studentů. V některých programech by mohly být navrhované počty nedostatečné.
Prof. Sedmíková upraví tabulku uvádějící maximální možné počty studentů podle požadavků
senátorů/garantů programů. Pro Ochranu a využití přírodních zdrojů budou navýšeny počty na
30 pro prezenční formu a 10 pro formu kombinovanou.
Hlasování o schválení dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních
programů:
pro: 17
proti: 0
zdrželi se: 0
AS FAPPZ schvaluje dokument Vyhlášení přijímacího řízení do doktorských studijních
programů.
ad 5)
Sen. Mikšík navrhnul následující složení disciplinární komise, které bylo projednáno
s vedením FAPPZ: prof. Lukáš Kalous, RNDr. Milan Skalický, Ing. Tomáš Rejdal, Ing. Jiří
Velechovský, Ing. Lucie Glancová, Ing. Jan Pytlík. Navržení členové z řad AS FAPPZ se
svou kandidaturou souhlasí.
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Hlasování o složení disciplinární komise za FAPPZ:
pro: 16
proti: 0
zdrželi se: 1
AS FAPPZ schvaluje složení disciplinární komise za FAPPZ. Funkční období komise je do 18. 12.
2022.
ad 6)
Sen. Velechovský vznesl dotaz ohledně úpravy řádných stipendií pro doktorandy podle
publikační činnosti. Sen. Orsák navrhuje svolat jednání senátu na leden, na které budou
pozváni děkanka Langrová a proděkanka Sedmíková.
Sen. Velechovský uvedl, že ze strany společnosti Hodně dobré jídlo není poskytována sleva
na pokrmy, což mají zakotveno ve smlouvě. Věc je řešena i s tajemníkem fakulty. Sen. Orsák
navrhuje svolat schůzku, kde bude situace řešena společně s problematikou dodržování
hygienických pravidel v bufetu FAPPZ.
Sen. Mikšík sdělil, že fakulta nakoupila propagační roušky, které budou k dispozici pro
zaměstnance.

Zapsala sen. Vlková
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