Zápis z ustavujícího zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 14.11. 2005
Přítomno:
Drápela Karel, Ing. CSc., Feureisel Josef, Ing. PhD.,Horáček Petr, Doc. Dr. Ing., Jankovský
Libor, Doc. Dr. Ing., Kadavý Jan, Dr. Ing., Kupčák Václav, Doc. Ing. CSc., Maděra Petr, Doc.
Dr. Ing., Rádl Petr, RNDr., Rejšek Klement, Doc. Ing. CSc.,Úradníček Luboš, Ing.
CSc.,Čermáková Michaela, Mrnuštík Petr, Bc., Samec Pavel, Ing., Skřebský Pavel, Bc.,
Szkandera Ondřej, Šrajer Jan, Ing.,Urban Lukáš, Bc.,
Program
1. Volba předsedy a místopředsedů AS LDF MZLU Brno
2. Různé
Jednání ustavujícího zasedání AS LDF MZLU v Brně (funkční období 2005 – 2008) zahájil, ve
smyslu platného Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně – čl. 13, Ing. Feuereisel a
seznámil přítomné s programem. Zapisovatel – Doc. Kupčák.
Doc. Jankovský sdělil oficiální složení nového AS LDF MZLU v Brně (dále AS), Doc. Maděra
doplnil informace o složení a činnosti volební komise a vlastním průběhu voleb ve dnech 19. a
20. 10. 2005, vč. účasti voličů a stanovení postupujících.
Následně proběhlo vzájemné představení přítomných členů.
Ad 1)
Po konstatování splnění podmínek Volebního a jednacího řádu bylo přistoupeno k návrhu a
schválení volebních komisí: za učitele Doc. Kupčák a Doc. Maděra, za studenty sl. Čermáková.
Po odsouhlasení způsobu vyplnění volebních lístků a konstatování že pro zvolení předsedy AS
je nutno dosažení min. 9 hlasů, bylo přistoupeno k volbě předsedy AS.
Výsledek tajného hlasování: Doc. Horáček - 13 hlasů, RNDr. Rádl - 4 hlasy (17 zúčastněných,
17 platných hlasů).
Doc. Horáček poděkoval za důvěru a zvolení předsedou AS, vyjádřil přesvědčení že bude
lepším předsedou než v minulém funkčním období (zejména v důslednosti) a ujal se řízení
dalšího průběhu jednání. Pro volbu místopředsedů bylo odsouhlaseno stejné složení volební
komise jako u volby předsedy (vč. stejné metody volby).
Výsledek tajného hlasování za zaměstnaneckou část: Doc. Jankovský - 11 hlasů, Doc. Kupčák 2 hlasy, RNDr. Rádl - 4 hlasy (17 zúčastněných, 17 platných hlasů).
Místopředsedou AS za zaměstnaneckou část byl zvolen Doc. Jankovský.
Výsledek tajného hlasování za studentskou část: p. Bc. Mrnuštík - 1 hlas, p. Ing. Šrajer – 2
hlasy, p. Bc. Urban - 14 hlasů (17 zúčastněných, 17 platných hlasů).
Místopředsedou AS za studentskou část byl zvolen p. Bc. Urban.
Ad 2)
V úvodu bodu různé předseda AS Doc. Horáček ve věci volby odborných komisí (zpravidla
ekonomická a legislativní) navrhnul příští termín zasedání AS. Ve věci organizace jednání AS
otevřel Doc. Horáček otázku zapisovatele průběhů jednání. Oproti minulé praxi (střídání členů
senátu za zaměstnaneckou část) Doc. Maděra navrhnul nezávislého zapisovatele (z děkanátu).
K tomuto návrhu proběhlo hlasování s výsledkem: 12 pro, zdrželo se 1, proti 4.
Usnesení:
Zápisy z jednání budou pořizovány zapisovatelem. Předseda AS se pověřuje, v součinnosti
s děkanátem LDF, ke krokům k získání zapisovatele.

V dalším bodu Doc. Horáček otevřel otázku periodicity jednání AS, vč. shrnutí poznatků
minulého senátu. Ing. Drápela vyjádřil potřebu termínů v dostatečném předstihu (zejména
vzhledem k výuce). Doc. Kupčák opakovaně připomenul někdejší návrh vyvěšování pozvánek
na zasedání AS na úřední desce (zejména za účelem informovanosti a účasti akademické obce)
a podal návrh min. 7 denního, resp. 14 denního předstihu termínů (podle okolností a možností –
např. v souvislosti s přípravou obsáhlých materiálů). RNDr. Rádl navrhnul pravidelný den
v měsíci (např. 2. pondělí v měsíci). Doc. Jankovský připomenul strukturu řádných a
mimořádných zasedání AS a upozornil na možnost kolize s jednáním AS MZLU. Doc. Maděra
navrhnul 4. pravidelná zasedání v roce, zejména k projednání materiálů předkládaných
pravidelně děkanem.
Usnesení: Zasedání AS bude zpravidla svoláváno na 2. pondělky v měsíci. Nejbližší řádné
zasedání proběhne dne 12.12.2005.
Ve věci kontinuity nového AS připomenul úvodem Doc. Horáček nedokončenou záležitost
archivace materiálů (podklady senátů před rokem 2003, RNDr. Martínek). Zejména však
připomenul nevyřízenou agendu, resp. usnesení bez odpovědi:
- areál Lednice (komise),
- koncepce praxí a zpráva o průběhu praxí,
- zařazování pracovníků v rámci stupnice mzdových tarifů podle vykonávané práce,
- soubor opatření k zamezení souběhu výuky,
- předpisy pro bakalářské a magisterské zkoušky (ak. rok 2005/2006),
- návrh na odvolání děkana LDF.
Návazně Doc. Horáček inicioval potřebu pokračování řešení vyjmenovaných kauz.
V diskuzi k tomuto bodu vystoupil Doc. Kupčák s tím, že výčet nevyřízeného není úplný.
Současně však vyslovil obavu k možnosti seznámení nových členů s těmito všemi záležitostmi.
Doc. Horáček odkázal na zápisy na www stránkách a potřebě jejich prostudování (23 zápisů) do
12.12.2005. P. Urban v této souvislosti upozornil na problematickou přístupnost studentů na
internet – řešení p. Žáček (prostřednictvím děkanátu). Doc. Maděra se dotázal na Doc.
Horáčkem naznačené budoucí nástroje AS a deklarovanou ještě větší razantnost – resp. zda
existují ještě razantnější kroky AS než návrh na odvolání děkana fakulty. Doc. Horáček diskuzi
ve věci kontinuity AS, zápisů a připomínek uzavřel slovy: „lidská paměť je milosrdná“.
Usnesení: AS přijímá kontinuitu činností předešlého senátu (přijato všemi hlasy).
V závěru zasedání Doc. Jankovský sdělil, že aktuální informace o volbě rektora MZLU jsou
průběžně zveřejňovány na webových stránkách MZLU a nástěnce AS LDF.
Poté jednání předseda AS ukončil.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsal: Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

