ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ (AS FTZ)
DNE 20. 4. 2018

Přítomni - dle prezenční listiny:
Ing. Radim Kotrba, Ph.D.; doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.; Ing. Hynek Roubík; Ing.
Vladimír Verner, Ph.D.
Omluveni:
Ing. Tamara Fedorova, Ph.D.; Ing. Markéta Švejcarová; prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.;
Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.; Ing. Tomáš Kudera
Hosté: doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. a dle prezenční listiny

Program:
1. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FTZ za rok 2017
2. Projednání a hlasování o návrhu rozpočtu FTZ pro rok 2018
3. Různé

Předseda AS FTZ Ing. Radim Kotrba, Ph.D. zahájil jednání, na kterém byli přítomni 4
senátoři. Pět senátorů bylo omluveno. Konstatoval, že díky nepřítomnosti nadpoloviční
většiny senátorů budou body jednání pouze projednány, ale hlasování o nich proběhne
elektronicky per rollam.
Ad 1. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FTZ za rok 2017
Předseda AS FTZ zahájil a předal slovo děkanu Banoutovi, aby představil zprávu, o které
bylo diskutováno.

Ad 2. Projednání návrhu rozpočtu FTZ pro rok 2018
Předseda AS FTZ zahájil a předal slovo děkanu Banoutovi, aby představil návrh rozpočtu, o
kterém poté bylo diskutováno. Senát měl k návrhu rozpočtu řadu připomínek. Tou
nejzásadnější byla námitka, že vstupní podklady v metodice pro sestavení rozpočtu FTZ
obsahovaly chybu, kde na KCHZP nebyl započítán jeden absolvent DSP. Proto senát vrátil
návrh rozpočtu k přepracování. Druhou projednávanou připomínkou byla navržená struktura
rozdělení částky na podporu studentské vědecké konference a zároveň, že nebylo
specifikováno, která konkrétní akce bude podpořena. Návrhy z diskuse byly podpořit
celofakultní akci spíše než mimofakultní, kde by byla zapojena jen část studentů. Shoda
panovala, aby celková částka v návrhu byla alokována a následně vyvolána diskuse o
specifikaci akce.

Ad 3. Různé
Organizace hlasování per rollam:
Z výše zmíněných důvodů bude zápis z minulého setkání senátu z 23.1. 2018 a dnešního
setkání schváleno per rollam po předchozí elektronické diskusi.

V Praze dne 26. 4. 2018
Zapsal: Radim Kotrba

Ing. Radim Kotrba, Ph.D.,v.r.
předseda AS FTZ

