Zápis č. 1
Ustanovující zasedání AS FROV JU dne 24. 11. 2015, 16:00
Přítomni (bez titulů): Bláha, Blecha, Drozd, Dvořák, Gebauer, Kouřil, Másílko, Příborský,
Regenda, Sadloň, Stejskal,
Omluveni (bez titulů): Flašhans,
Neomluveni (bez titulů):
Hosté (bez titulů): Linhart, Plecerová
Zapisovatel: Regenda
Ověřovatel zápisu: Drozd
Skrutátoři: Bláha, Másilko
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení. Schválení programu jednání.
Vyhlášení platnosti voleb, předání osvědčení zvoleným členům AS FROV JU.
Volba předsedy AS FROV JU.
Předání veškeré dokumentace k volbám do AS FROV JU pro období 2015 – 2017.
Volba místopředsedy AS FROV JU a zapisovatele jednání.
Projednání návrhu Rozhodnutí děkana č. 1/2016.
Různé.

1. Zahájení. Schválení programu jednání
Hlasování o programu v předložené verzi:
pro – 11, proti – 0, zdržel – 0, schváleno
2. Vyhlášení platnosti voleb, předání osvědčení zvoleným členům AS FROV JU
Ing. Jitka Plecerová vyhlásila platnost voleb do AS FROV JU a předala osvědčení zvoleným
přítomným členům AS FROV JU.
3. Volba předsedy AS FROV JU
Ing. Jitka Plecerová vyhlásila volbu předsedy AS FROV JU. Na funkci předsedy AS byli navrženi
za komoru akademických pracovníků Drozd a za komoru studentů Blecha. Oba navržení
kandidaturu přijali.
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Hlasování: Drozd: 7 hlasů, Blecha 3 hlasy, 1 hlas neplatný
Předsedou AS FROV JU byl v prvním kole zvolen Drozd.
4. Předání veškeré dokumentace k volbám do AS FROV JU pro období 2015 – 2017
Ing. Jitka Plecerová předala veškerou dokumentaci k volbám do AS FROV JU pro období 2015
– 2017 předsedovi AS FROV JU.
5. Volba místopředsedy AS FROV JU a zapisovatele jednání
Na funkci místopředsedy AS by za studentskou komoru navržen Blecha a Sadloň. Oba navržení
kandidaturu přijali.
Hlasování: Blecha 4 hlasy, Sadloň 7 hlasů
Místopředsedou AS FROV JU byl zvolen v prvním kole Sadloň
Na zapisovatele jednání byl navržen Regenda. Ten kandidaturu přijal.
Hlasování o zapisovateli:
pro – 10, proti – 0, zdržel – 1, schváleno
Zapisovatelem jednání byl schválen Regenda.

6. Projednání návrhu Rozhodnutí děkana č. 1/2016 Organizační řád FROV JU

Linhart: Poblahopřál senátorům ke zvolení a zvláště pak nově zvolenému předsedovi a
místopředsedovi AS FROV JU. Zdůraznil, že práce v senátu bude důležitá a že je před nimi
hodně práce. Na závěr dodal, že tento senát bude volit nového děkana.
Děkan představil navržený dokument a uvedl, že reaguje na aktuální potřeby fakulty.
Z organizačního hlediska bude zrušeno jedno pracoviště na ÚKS (pro nedostatečné finanční
krytí) a na ÚAOV dojde k rozdělení laboratoře výživy na dvě laboratoře – laboratoř výživy a
laboratoř metabolismu lipidů. Dále je v textu upravena definice akademického a vědeckého
pracovníka. Důvodem je harmonizace znění Organizačního řádu s Karierním řádem FROV JU
přijatým v srpnu 2015.
Diskuse: Regenda poukázal na nesoulad datumů v návrhu dokumentu (závěrečná ustanovení)
a chybějící tečku v titulu (Ph.D.) v článku 23. Děkan upozornil senátory, že požaduje, aby
případné připomínky k materiálům předkládaným do AS FROV JU zasílaly v předstihu 2-3 dní,
aby se na ně mohl připravit. Dále dodal, že se senátem bude komunikovat jedině
prostřednictvím své asistentky, která odesílá dokumenty od něj. Stejnou cestou tedy senátoři
mají komunikovat s ním.
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Hlasování o návrhu Rozhodnutí děkana č. 1/2016 Organizační řád FROV JU
pro - 11, proti - 0, zdržel – 0, schváleno
7. Různé
Sadloň: Za studenty uvedl, že letos na podzim nebyla organizována exkurze do zahraničí, která
bývala obvyklým doplněním výuky některých chovatelských předmětů. Navrhuje, aby
ušetřené penízy byly přesunuty na další rok, aby bylo možné někam vyjet. Drozd ve stručnosti
vysvětlil, jak je to s organizováním exkurzí, že je platí ústavy ze svého rozpočtu dle vyučovaných
předmětů. Pokud studenti exkurzi chtějí, musí pak jednat s vyučujícím daného předmětu.
Drozd: Jako předseda AS FROV JU vybídnul senátory, aby prostudovali volební a jednací řád
AS FROV JU a navrhli případné změny. Např. dle něj je již překonaný článek č. 21, který měl
opodstatnění při zakládání fakulty. Dále povzbudil senátory, aby sbírali podněty od členů
akademické obce a případně navrhly něco k jednání/řešení.
Kouřil: Uvedl, že je za JU členem Rady vysokých škol, kde se pravidelně zúčastňuje jednání.
V budoucnu by rád informoval o své činnosti v tomto orgánu.
Drozd: Dotaz na děkana, proč jsou některá Rozhodnutí děkana schvalována AS FROV JU a jiná
ne. Jaký je klíč? Děkan odkázal na pravidla „zapsána v základních dokumentech fakulty“.
Děkan: Další potřebu jednání AS FROV JU vidí za sebe asi na přelomu března – dubna a to pro
jednání a schvalování rozpočtu fakulty pro rok 2016. Dále dodal, že v září 2016 proběhne
jednání Mezinárodní rady FROV JU a CENAKVA a že by bylo vhodné zvážit spojit jednání AS
FROV JU s tímto orgánem. Mohlo by být pěkné se sejít spolu.
Drozd: Další jednání AS FROV JU bude svoláno pravděpodobně na konci ledna dle podnětů a
potřeb akademické obce.
Zápis vyhotovil: Regenda
Zápis ověřil: Drozd
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Usnesení ze zasedání AS FROV JU konaného dne 24. 11. 2015.
AS FROV JU hlasoval pro schválení těchto dokumentů:
Rozhodnutí děkana č. 1/2016 Organizační řád Fakulty rybářství a ochrany vod, Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
pro - 11, proti - 0, zdržel – 0
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