Zápis z ádného zasedání Akademického senátu FLD ZU v
Praze
Datum jednání:
as zahájení:
Místo konání:

3.7.2014
10:00
zasedací místnost FLD

P ítomni: Prof. Ing. Jaroslav ervený, CSc., Ing. Jan Bomba, Ph.D., doc. Ing. Oto Nakládal,
Ph.D., Ing. Ivana Tomášková, Ph.D., Ing. Tereza Kolbabová, Bc. Jakub Martinisko, Bc. Ji í
Procházka, doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.

Z jednání omluveni: doc. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., doc. Ing. Milan Lstib rek, MSc,
Ph.D., Ing. Petr Vop nka, Bc. Tomáš Svoboda,
Hosté: Prof. Ing. Marek Tur áni, PhD.

Program jednání:
1.
Kontrola zápis z p edcházejících jednání/hlasování formou per-rollam
2.
Schvalování výro ní zprávy za rok 2013
3.
Schvalování výro ní zprávy o hospoda ení za rok 2013
4.
Schvalování Metodik rozd lování p ísp vku z rozpo tu na katedry a na osobní
ohodnocení v roce 2014 a 2015
5.
R zné

1. Kontrola zápis z p edcházejících jednání/hlasování formou per-rollam
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Zápisy jsou v po ádku.
2. Schvalování výro ní zprávy za rok 2013
Seznámení senátu s výro ní zprávou (prof. Tur áni) - p ijímání nových student , nové
studijní programy, pozastavení výuky v externích st ediscích (Trutnov, Písek), zvedení ECTS,
propojování aktivit fakulty s firmami, situace ve VaV, získávání grant , publikace, personální
obsazení, lesní pedagogika…
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Výro ní zpráva za rok 2013 byla schválena.

3. Schvalování výro ní zprávy o hospoda ení za rok 2013
P edstavil prof. Tur áni. Jednotlivé finan ní fondy, CIGA, U3V, studenti se specifickými
pot ebami.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2013 byla schválena.

4.
Schvalování Metodik rozd lování p ísp vku z rozpo tu na katedry a na osobní
ohodnocení v roce 2014 a 2015
Požádání senátu o schválení dodatku k již schválené metodice 2014.
Výsledek hlasování o metodice pro rok 2014:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Dodatek k metodice byl schválen.
Výsledek hlasování o metodice pro rok 2015:
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Metodika byla schválena.
5. R zné
- Zm na ve zp sobu schvalování investic fakulty – doc. Nakládal.
Doc. Nakládal vysv tlil, jakým zp sobem doposud probíhalo schvalování investic. Vysv tlil
pro je tento zp sob nevhodný a málo flexibilní. Navržená zm na oproti p vodnímu
schématu, spo ívá v tom, že nebude nutné schvalovat v pr b hu roku každou investi ní
položku zvláš . Nový zp sob kontroly využívání investi ních finan ních prost edk na FLD
bude následující:
a) V rámci schvalování rozpo tu bude schválen i objem finan ních prost edk pro
investice (tak jak doposud)
b) V pr b hu roku bude vedení fakulty pr b žn informovat senát o po izovaných
investicích, bez nutnosti jejich schvalování. Pokud investice p esáhne 300 000 K , pak
má každý senátor právo požádat p edsedu AS FLD o vyvolání hlasování formou perrollam nebo o zorganizování ádného zasedání k této investici.
c) Seznam všech investi ních položek bude sou ástí „Výro ní zprávy o hospoda ení za
p edchozí rok, který bude senátem schvalován dle hlavy IX, odst. 1, písmene d)
Volebního a jednacího ádu FLD. a dle § 27, odstavce 1 zákona o VŠ.
Senáto i se na této zm n jednomysln dohodli.
- Informace o zm n p edsedy AS ZU. Informace o p ipravovaných volbách do AS ZU –
doc. Nakládal.

