Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 30. září 2013
Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Bc. Jiří Horáček, doc. Ing. Karel Drápela, CSc.,
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý, Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D., doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.,
Ing. Miroslav Kleibl, doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D., Ing. Pavla Svobodová, Ing. Matěj Švehlík,
doc. Ing. Daniela Tesařová, CSc., Ing. Lenka Trandová, doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.,
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Omluveni: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.
Jednání zahájil předseda senátu Čermák. Přivítal proděkana fakulty Krontoráda.
Návrh programu:
1. Projednání změn ve vědecké radě LDF MENDELU v Brně – odvolání externího člena
Ing. Stanislava Juránka (na vlastní žádost) a jmenování externího člena
prof. Ing. Aloise Materny, CSc. MBA
2. Projednání návrhu na jmenování členů disciplinární komise LDF MENDELU v Brně
3. Projednání „Podmínek přijetí uchazečů o studium ve studijních programech akreditovaných
na LDF MENDELU v Brně v akademickém roce 2014/2015“
4. Příprava doplňovacích voleb do okrsku studentů AS LDF MENDELU v Brně, volba volební
komise
5. Různé
Program byl schválen: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
V červnu ukončili studium senátoři Biersak a Kozel. V průběhu září své členství ukončila senátorka
Hubálková (doktorandská část). Ke konci září končí své studium senátor Kleibl (doktorandská část).
Na seznamech zvolených náhradníků (viz „Výsledky volebního kola voleb do Akademického senátu
LDF Mendelovy univerzity v Brně“) byli ještě tři zvolení náhradníci: Trandová, Závacký a Pohořalý.
Kolegyně Trandová byla dle „Volebního a jednacího řádu AS LDF MENDELU v Brně ze dne 25. 1. 2010“
(dále „volební a jednací řád“), článek 16, odstavec kooptována do AS v úvodu tohoto zasedání. Kolega
Závacký své členství odmítl pro „nedostatek času“. Kolega Pohořalý byl také kooptován v úvodu
tohoto zasedání, vzhledem k tomu, že nahradí kolegu Kleibla, stává se členem senátu až od
1. 10. 2013.
ZÁVĚR: Nutné dovolit dva členy senátu za část „Bakalářské a magisterské studijní programy“ (viz dále
bod 4).
1. Projednání změn ve vědecké radě LDF MENDELU v Brně – odvolání externího člena
Ing. Stanislava Juránka (na vlastní žádost) a jmenování externího člena
prof. Ing. Aloise Materny, CSc. MBA
Děkan fakulty Horáček písemně požádal o schválení návrhu na jmenování a odvolání člena vědecké
rady Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Proděkan Krontorád návrh stručně
představil. Pro funkční období 2010–2014 s účinností od 1. 10. 2013 bylo navrženo pozměnit
složení vědecké rady LDF Mendelu v Brně, a to:
a) odvolat externího člena Ing. Stanislava Juránka – prvního náměstka hejtmana
Jihomoravského kraje, senátora PČR, který rezignuje na členství na vlastní žádost a

b) jmenovat externího člena prof. Ing. Aloise Maternu, CSc. MBA – prvního místopředsedu
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Pro všechna tajná hlasování zasedání 30. 9. 2013 byli navržení skrutátoři Horáček, Drápela a
následně schváleni: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Výsledek hlasování o odvolání Ing. Stanislava Juránka z členství ve VR LDF MENDELU v Brně:
14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Odvolání Ing. Stanislava Juránka z VR LDF MENDELU v Brně bylo schváleno.
Výsledek hlasování o jmenování prof. Ing. Aloise Materny, CSc. MBA za člena VR LDF MENDELU
v Brně: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Jmenování prof. Ing. Aloise Materny, CSc. MBA za člena VR LDF MENDELU bylo schváleno.
2. Projednání návrhu na jmenování členů disciplinární komise LDF MENDELU v Brně
Děkan fakulty Horáček písemně požádal o schválení návrhu na jmenování členů disciplinární
komise Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Proděkan Krontorád návrh
stručně představil. Bylo navrženo s účinností od 1. 10. 2013 jmenovat nové členy disciplinární
komise LDF:
Ing. Karel Krontorád, CSc. – předseda komise (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. – člen (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček – člen (13 pro, 1 proti, 0 se zdrželo)
Bc. Petra Pacáková – členka (12 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
Bc. Luděk Matušinec – člen (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Ing. Anna Vildomcová – členka (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Jmenování všech výše uvedených členů disciplinární komise LDF MENDELU v Brně bylo
schváleno.
3. Projednání „Podmínek přijetí uchazečů o studium ve studijních programech akreditovaných na
LDF MENDELU v Brně v akademickém roce 2014/2015“
Děkan fakulty Horáček předložil písemně návrh „Podmínek přijetí uchazečů o studium ve
studijních programech akreditovaných na LDF MENDELU v Brně v akademickém roce 2014/2015“.
Proděkan Krontorád návrh stručně představil. Do diskuse se zapojili senátoři Klimánek, Drápela,
Čermák a proděkan Krontorád. Kromě drobných formálních připomínek byl vznesen dotaz na
anglickou verzi tohoto dokumentu pro uchazeče o studium studijního programu European Forestry
a obecně na anglické verze důležitých dokumentů či zpráv. Proděkan Krontorád senátory
informoval, že je připravována webová stránka v angličtině, kde budou obsaženy klíčové
informace, které studenti potřebují.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
„Podmínky přijetí uchazečů o studium ve studijních programech akreditovaných na LDF
MENDELU v Brně v akademickém roce 2014/2015“ byly schváleny.

4. Příprava doplňovacích voleb do okrsku studentů AS LDF MENDELU v Brně, volba volební komise
Do volební komise byli navrženi:
doc. Ing. Daniela Tesařová, CSc. (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (13 pro, 1 proti, 0 se zdrželo)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (13 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Ing. Lenka Trandová (13 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Ing. Pavla Svobodová jako předsedkyně komise (14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
Za termín návrhového kola byl navržen a schválen termín 30.–31. 10. 2013, za termín volebního
kola pak 13.–14. 11. 2013.
Předseda senátu Čermák požádá děkana fakulty Horáčka o seznam studentů pro vypracování
seznamu voličů.
Volební komise ve výše uvedeném složení byla schválena.
Výše uvedené termíny konání voleb byly schváleny.
5. Různé
Předseda senátu Čermák přislíbil na základě podnětu senátora Úradníčka aktualizaci informací na
úřední desce senátu (nástěnce v přízemí fakulty).

Zapsal: Čermák

