Zápis z mimořádného jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 29.11. 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 jednání:
1. Informace o průběhu a výsledku jednání s rektorem MZLU v Brně Prof. Procházkou

Jednání zahájil a řídil předseda AS Doc. Horáček.
Na vyžádání Doc. Kupčáka požádal předseda členy AS o vyjádření k programu jednání. Ze
strany Doc. Kupčáka, RNDr. Rádla a Ing. Feuereisela zazněly připomínky k usnášeníschopnosti
AS vzhledem k nenaplnění článku 17 odstavec 3 Volebního a jednacího řádu (zveřejnění
pozvánky na jednání na úřední desce). Z tohoto důvodu předseda navrhl, aby jednání AS mělo
informační charakter, což bylo přijato hlasováním (14 pro, 3 proti, zdrželi se 0).
Následně předseda AS informoval o jednání s rektorem MZLU prof. Procházkou. Na základě
přijatého usnesení z ustanovujícího zasedání AS LDF dne 14.11. 2005 se sešli zástupci AS
(předseda Doc. Horáček, místopředseda Doc. Jankovský a místopředseda Bc. Urban) s panem
rektorem Prof. Procházkou dne 22.11. 2005 na schůzce týkající se stanovisek AS a rektora
MZLU k návrhu AS LDF odvolat pana Doc. Slonka z funkce děkana. Předseda AS velmi
podrobně a s uváděním datumů popsal panu rektorovi jednání jak AS LDF ve funkčním období
2003-2005, která vedla k přijatému usnesení dne 4.4. 2005, tak i následující jednání až k
termínu ustanovujícího zasedání AS LDF s funkčním období 2005-2008.
V dalším průběhu jednání předseda AS vysvětlil důvody, které ho vedly ke svolání
mimořádného zasedání AS dne 29.11. 2005 a vysvětlil smysl příloh, které byly součástí
písemné poznámky členům AS.
Poté byla otevřena diskuze, v rámci které si jednotliví členové AS vzájemně k dané
problematice vyměňovali svá stanoviska. Diskuze se týkala zejména dodržování Volebního a
jednacího řádu a legislativních procedur. V rámci diskuze informoval RNDr. Rádl o stanovisku
prof. Procházky ze 7. června 2005 (zápis č. 28 ze zasedání kolegia rektora). Předseda tuto
informaci doplnil o znění zápisu č.5 z jednání VR LDF 11.5. 2005. Předseda AS konstatoval, že
až do dnešního dne neobdržel AS LDF MZLU od rektora MZLU v Brně písemné rozhodnutí o
návrhu na odvolání Doc. Slonka z funkce děkana LDF, ani nebyl obeslán nikdo z představitelů
AS daným zápisem ze zasedání kolegia rektora MZLU v Brně. Současně připojil ústní
interpretaci těchto stanovisek panem rektorem, kterou obdržel během jednání v 1 polovině roku
2005.
Doc. Kupčák vznesl dotaz, proč nebyl senát průběžně informován o těchto ústních stanoviscích
pana rektora. Předseda AS LDF sdělil, že nepovažoval za vhodné informovat AS o
neoficiálních ústních stanoviscích pana rektora.

Na základě diskuze byly následně navrženy termíny dalšího jednání AS, na kterém by k celé
záležitosti byla přijata usnesení AS.
Byly vzneseny návrhy na (1) svolání mimořádného jednání AS dne 6.12. 2005, (2) projednání
bodu na řádném jednání AS dne 12.12. 2005, (3) svolání AS na základě žádosti nejméně 1/3
členů AS dle ustanovení Volebního a jednacího řádu AS dne 5.12. 2005 a (4) korespondenční
hlasování o zápisu z ustanovujícího zasedání AS ze dne 14.11. 2005. O návrzích bylo hlasováno
v opačném pořadí.
(1) Hlasování o korespondenčním hlasování o přijetí zápisu z ustanovujícího jednání AS dne
14.11. 2005 skončilo s výsledkem: pro 10, proti 2, zdrželo se 5. Vzhledem k ustanovení
Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně bylo konstatováno, že návrh nebyl přijat.
(2) Hlasování o svolání AS LDF na základě žádosti nejméně 1/3 členů AS v termínu 5.12. od
11.00 do 12,00 skončilo s výsledkem: pro 14, proti 3, zdrželo se 0. Vzhledem k ustanovení
Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně bylo konstatováno, že návrh byl přijat.
(3) O dalších návrzích se již nehlasovalo.
Na základě hlasování ke třetímu návrhu AS rozhodl o konání mimořádného jednání AS dne
5.12. od 11,00 do 12,00 hod v zasedací místnosti LDF.
Poté jednání AS předseda ukončil.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF MZLU v Brně
Příloha zápisu
Zápis č. 28 (zasedání kolegia rektora 7. června 2005)
Zápis č. 5 (zasedání vědecké rady LDF 11. května 2005)
Zapsal: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

