Zápis ze zasedání AS LDF MENDELU v Brně konaného dne 27. října 2014
Přítomni: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D, Dr. JUDr. Ing. Martin Flora, doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D.,
doc. Ing. Karel Drápela, CSc., doc. Dr. Ing. Jan Kadavý, Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D., Martina Konečná,
doc. Mgr. Robert Mařík, Ph.D., Ing. Josef Pohořalý, Ing. Matěj Švehlík, doc. Ing. Daniela Tesařová, CSc.
(dostavila se po projednání bodu 1), Ing. Lenka Trandová, doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček,
Bc. Marie Vršanová
Omluveni: doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc., Ing. Pavla Svobodová
Hosté: prof. Dr. Ing. Petr Horáček, doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D., Ing. Petr Pernica
Jednání zahájil předseda senátu Čermák. Přivítal hosty a seznámil senátory s navrženým programem.
Navržený program:
1. Informace o výsledku korespondenčního hlasování z června a října 2014
2. Projednání „Podmínek přijetí uchazečů o studium ve studijních programech akreditovaných na
Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2015/2016“
3. Projednání „Změny rozpočtu výnosů a nákladů LDF MENDELU v Brně pro rok 2014“
4. Různé
Program byl schválen: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
1.

Seznámení s výsledky korespondenčního hlasování z června a října 2014
1. Vyhodnocení aktualizace DZ LDF za rok 2012
Vyhodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně za rok 2012 bylo ke dni 10. 7. 2014 projednáno a schváleno.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
2. Vyhodnocení aktualizace DZ LDF za rok 2013
Vyhodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy
univerzity v Brně za rok 2013 bylo ke dni 10. 7. 2014 projednáno a schváleno.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
3. Výroční zpráva o hospodaření LDF za rok 2012
Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok
2012 byla ke dni 10. 7. 2014 projednána a schválena.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
4. Výroční zpráva o hospodaření LDF za rok 2013
Výroční zpráva o hospodaření Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně za rok
2013 byla ke dni 10. 7. 2014 projednána a schválena.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
5. Volba volební komise pro volby do AS
Výsledky hlasování:
Mařík – 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Čermák – 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

Kadlec – 14 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Vršanová – 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Konečná – 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Volební komise byla ke dni 10. 7. 2014 zvolena ve složení: Mařík, Čermák, Kadlec, Vršanová,
Konečná.
6. Předseda volební komise
Předsedou volební komise byl ke dni 10. 7. 2014 zvolen senátor Mařík.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
7. Návrh vyhlášení voleb (včetně jejich termínu)
Text vyhlášení voleb byl ke dni 10. 7. 2014 schválen.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
8. Schválení zápisu ze 26. 6. 2014
Zápis ze zasedání ze dne 26. 6. 2014 byl ke dni 10. 7. 2014 schválen.
Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
9. Volba nového předsedy volební komise
Vzhledem k tomu, že předseda volební komise Mařík i všichni čtyři další členové komise byli
v návrhovém kole senátních voleb navrženi a kandidatury přijali, bylo nutné zvolit nového
předsedu volební komise. V čl. 5 odst. 4 VJŘ se totiž uvádí: „Pokud je předseda volební komise
navržen za kandidáta na členství v akademickém senátu a kandidaturu přijme, zvolí akademický
senát nového předsedu volební komise.“
Za předsedu byl navržen Michal Kneifl, předseda senátu požádal 2. 10. senátory o
korespondenční hlasování.
Předsedou volební komise byl k datu 3. 10. 2014 zvolen Michal Kneifl.
Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
2.

Projednání „Podmínek přijetí uchazečů o studium ve studijních programech akreditovaných na
Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2015/2016“
V úvodu přišla na zasedání senátorka Tesařová (počet přítomných se zvýšil na 14). Děkan fakulty
Horáček představil návrh a vysvětlil změny ve srovnání s předchozím akademickým rokem.
V následné diskusi vystoupili s dotazy a formálními připomínkami a opravami: Mařík, Drápela,
Flora, Čermák. Děkan odpověděl na dotazy a akceptoval opravy.

„Podmínky přijetí uchazečů o studium ve studijních programech akreditovaných na Lesnické a
dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2015/2016“ byly projednány a
schváleny.
Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
3.

Projednání „Změny rozpočtu výnosů a nákladů LDF MENDELU v Brně pro rok 2014“
Děkan fakulty Horáček spolu s tajemníkem Pernicou představili návrh a vysvětlil důvody, které
k němu vedly. V následné diskusi vystoupili s dotazy, připomínkami a komentáři: Gryc, Drápela,
Čermák, Tesařová.

„Změny rozpočtu výnosů a nákladů LDF MENDELU v Brně pro rok 2014“ byly projednány a
schváleny.
Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
4.

Různé
Předseda senátu Čermák přednesl senátorům svůj návrh na uspořádání setkání akademické obce
v některém z pondělních odpoledních termínů po ustavujícím zasedání nového senátu,
tj. na konci listopadu či na začátku prosince s tím, že o přesném termínu rozhodne nový senát.
Senátoři s tímto návrhem souhlasili.
Děkan Horáček a předseda senátu Čermák poděkovali senátorům za jejich práci v uplynulém
volebním období.

Zapsal: Petr Čermák

