Zápis ze zasedání Akademického senátu FLD ČZU v Praze
Datum jednání:
Čas zahájení:
Místo konání:

4.5.2020
9:00
Microsoft Teams

Přítomni:
Za akademický senát: doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.; Priv.-Doz. Ing. Peter Surový, PhD.;
prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc; doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.; doc. Ing. Vlastimil
Hart, Ph.D.; Ing. Radim Löwe, Ing. Anna Herrová, Ing. Roman Modlinger, Ph.D., Ing. Martin
Jankovský, Ph.D., Bc. František Čepický, Ing. Václav Silovský, Bc. Samuel Gavaľa

Hosté:
Prof. Ing. Robert Marušák, PhD., Ing. Martin Prajer, Ph.D.

Program jednání:
1. Kontrola zápisů z předcházejících hlasování per rollam a řádného zasedání.
2. Výroční zpráva o hospodaření FLD za rok 2019
3. Návrh rozpočtu FLD na rok 2020
4. Odvolání a jmenování členů Vědecké rady FLD
5. Různé
1. Kontrola zápisů z předcházejících hlasování per rollam a řádného zasedání
Předseda senátu doc. Nakládal jednotlivě vyzval senátory, aby přes mikrofon vyjádřili svůj
souhlas či nesouhlas se zápisy z hlasování formou per rollam a zápisem z řádného zasedání.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0

Výsledek hlasování: Předchozí hlasování per rollam a zápis z řádného zasedání byly
schváleny.

2. Výroční zpráva o hospodaření FLD za rok 2019
Ing. Martin Prajer, Ph.D. představil Výroční zprávu o hospodaření za rok 2019, popsal
jednotlivé kapitoly a jejich orientační plán na 2020. Dotaz doc. Nakládala ohledně plánu
využití rezervy a její tvorby do budoucna. Dotaz byl vyčerpávajícím způsobem zodpovězen.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Výroční zpráva o hospodaření FLD za rok 2019 byla schválena.
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3. Návrh rozpočtu FLD na rok 2020.
Pan tajemník podrobně představil jednotlivé části rozpočtu spolu se zdůvodněním rozdělení
na katedry. Nárůsty a poklesy v jednotlivých kapitolách byly popsány a zdůvodněny. Bylo
popsáno a zdůvodněno rozpočtování nákladů výzkumných projektů, vysvětlil a zdůvodnil
jednotlivé položky kapitálového rozpočtu, popsal plánované investice a rozložení do
jednotlivých kapitol (financování projektové dokumentace apod.). Mzdové prostředky byly
obecně navýšeny, byly navrhnuty nové pozice techniků a postdoků, byl navržen přesun
realizace pavilonu biomateriálů a bioekonomiky. Dotaz Ing. Jankovského ohledně kontroly
návratnosti prostředků rezervního fondu. Ing. Prajer vysvětlil postupy tvorby fondu a limity
možnosti jeho využití. Doc. Nakládal dotaz ohledně klimatizace v místnosti High Tech
pavilonu. Technické detaily zodpověděl Ing. Prajer. Dotaz ohledně snížení celkové investice
na IGA. Odpovídá pan děkan, předchozí vyšší stav byl dán hlavně převodem bývalého
programu CIGA na úroveň fakulty. Samotná IGA FLD byla v principu navýšena. Ing. Löwe
dotaz přestavby skladu a původní budovy FLD. Pan tajemník odpovídá, že rozpočet dodaný
na stavbu je vyšší než byl očekáván, hledá se řešení. Možnost je najít náhradní prostředky,
buď dojde k navýšení rozpočtu, nebo snížení investičního plánu. Plánovaný odklad je do
podzimu 2020.
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Rozpočet FLD na 2020 byl schválen.

4. Odvolání a jmenování členů Vědecké rady FLD
Pan děkan představil a zdůvodnil odvolání a jmenování nových členů Vědecké rady. Poslední
termín VR se nekonal z důvodu karanténní situace. Důvodem je doplnění členů do počtu 32,
který je na FLD zvykem a také nově zvolený děkan LF TUZVO prof. Ing. Marek Fabrika,
PhD. byl mezitím jmenován do funkce.
Hlasování o odvolání a jmenování členů Vědecké rady FLD:
Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: Materiál byl schválen jako celek. Tzn. že, byly schváleny návrhy na
odvolání prof. Dr. Ing. Viliama Pichlera a prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. Naopak byly
schváleny návrhy na jmenování prof. Ing. Jaroslava Červeného, CSc., doc. Ing. Vlastimila Harta,
PhD., prof. Ing. Mareka Fabriky, PhD., prof. RNDr. Ing. Michala Marka, DrSc., Dr. h. c. a Ing.
Lenky Trandové.

5. Různé
Vstup pan děkan, poděkoval senátu za hlasování a vyjádření podpory ve všech bodech
programu a poprosil o naplánování nového zasedání, kde se bude projednávat nový materiál
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ohledně dlouhodobého záměru na 2020. Vstup senátora Löweho, poděkování vedení fakulty
za aktivitu a podávání informací senátu v období karantény a situace v spojitostí COVID 19.
Vstup senátora studentské části AS Čepický, vyjádření podpory a uznání za rychlý přechod na
bezkontaktní formu výuky.

Zapsal:
Peter Surový, místopředseda AS FLD
Kontroloval:
Oto Nakládal, předseda AS FLD

doc. Ing. Oto Nakládal, Ph.D.,
předseda AS FLD
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