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Zápis č. 6 

Společné veřejné zasedání AS FROV JU a kolegia děkana dne 11. 5. 2015 

 

Přítomni (bez titulů): Drozd, Dvořák, Flašhans, Gela, Kouřil, Randák, Vaněček, Zusková 

Omluveni (bez titulů): Červený, Gebauer, Hlaváč, Regenda 

Neomluveni (bez titulů):  

Hosté (bez titulů): Císař, Hojdekr, Linhart, Kašpar, Kocour, Kozák, Mráz, Nečasová, Žlábek, 

Vazačová 

 

Zapisovatel: Vaněček 

Ověřovatel zápisu:  Gela 

Skrutátoři:  Drozd, Kouřil 

 

Program: 

 

1. Zahájení. Schválení programu jednání 

2. Rozhodnutí děkana – Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky ro přijetí ke 

studiu pro akademický rok 2015/2016 

3. Výroční zpráva o hospodaření FROV za rok 2014 

4. Rozpočet fakulty 

5. Plán investic 

6. Plán oprav 

7. Dlouhodobý plán rozvoje fakulty 

a) Dlouhodobý záměr rozvoje FROV JU 

b) Dlouhodobý záměr rozvoje CENAKVA 

c) Dlouhodobý záměr rozvoje děkanátu a střediska MEVPIS 

d) Dlouhodobý záměr rozvoje v oblasti personalistiky, financování provozních 

nákladů, investic a tvorby fondů FROV JU 

e) Dlouhodobý záměr rozvoje VÚRH 

f) Dlouhodobý záměr rozvoje ÚAOV 

g) Dlouhodobý záměr rozvoje ÚKS 

8. Různé 

 

1. Zahájení. Schválení programu jednání 

 

Hlasování o programu v předložené verzi: 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 
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2. Rozhodnutí děkana – Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky ro přijetí ke 

studiu pro akademický rok 2015/2016 

 

Kocour: Vysvětlil potřebu druhého kola přijímacího řízení. 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 

 

3. Výroční zpráva o hospodaření FROV za rok 2014 

 

Nečasová: Podrobně seznámila AS FROV JU s výroční zprávou za rok 2014 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 

 

4. Rozpočet fakulty 

 

Nečasová: Podrobně seznámila AS FROV JU s rozpočtem fakulty a vysvětlila pokles části 

rozpočtu z důvodu změny rozdělování peněz rektorátem. 

 

Linhart: Doplnil informace o odvodu peněz na rektorát. Dále informoval o možné změně 

odvodů založených na potřebách fakult vůči jednotlivým složkám rektorátu. 

 

Randák: Apelovat na AS JU, aby rektorát šetřil na svém provozu. 

 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 

 

5. Plán investic 

 

Nečasová: Podrobně seznámila AS FROV JU s plánem investic. 

 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 

 

6. Plán oprav 

 

Nečasová: Podrobně seznámila AS FROV JU s plánem oprav. 

 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 
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7. Dlouhodobý plán rozvoje fakulty 

 

Linhart: Představil záměry dlouhodobého rozvoje fakulty, principy rozdělování peněz mezi 

jednotlivé ředitele ústavů, počet zaměstnanců a vývoj platů. Do budoucna se nepředpokládá 

navyšování počtu administrativních pracovníků fakulty.  

 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0, schváleno 

 

8. Různé 

 

Randák: Apelovat na vedení JU, aby zlepšilo efektivitu jednotlivých složek rektorátu. 

 

Kouřil: Pociťuje rozhořčení z průběhu stavby budovy v Husově ulici. Dále informoval o 

zasedání Rady vysokých škol. 

 

Zusková: Navrhuje upravit body formuláře posudku školitele BP a DP. 

 

 

Zápis vyhotovil: Vaněček 

Zápis ověřil: Gela 
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Usnesení ze zasedání AS FROV JU konaného dne 11. 5. 2015. 

 

AS FROV JU hlasoval pro schválení těchto dokumentů: 

 

Rozhodnutí děkana – Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke 

studiu pro akademický rok 2015/2016 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0 

 

Výroční zpráva o hospodaření FROV za rok 2014 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0 

 

Rozpočet fakulty 

 pro - 8, proti - 0, zdržel – 0 

 

Plán investic 

 pro - 8, proti - 0, zdržel – 0 

 

Plán oprav 

 pro - 8, proti - 0, zdržel – 0 

 

Dlouhodobý plán rozvoje fakulty 

a) Dlouhodobý záměr rozvoje FROV JU 

b) Dlouhodobý záměr rozvoje CENAKVA 

c) Dlouhodobý záměr rozvoje děkanátu a střediska MEVPIS 

d) Dlouhodobý záměr rozvoje v oblasti personalistiky, financování provozních 

nákladů, investic a tvorby fondů FROV JU 

e) Dlouhodobý záměr rozvoje VÚRH 

f) Dlouhodobý záměr rozvoje ÚAOV 

g) Dlouhodobý záměr rozvoje ÚKS 

pro - 8, proti - 0, zdržel – 0 

 

AS FROV JU apeluje na vedení JU, aby vyvíjela aktivity vedoucí ke zlepšení a zefektivnění 

činností útvarů KTT (např. v případě služebních cest preferovat z hlediska transferu technologií 

v evropském regionu skutečně smysluplné destinace, nikoli ty exotické) a IT (je nezbytné mít 

možnost efektivně a flexibilně pořídit IT technologie odpovídající charakteru generovaných a 

zpracovávaných dat). Žádáme i o pravidelné zveřejňování aktivit, výsledků a ekonomických 

ukazatelů těchto útvarů. 
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AS FROV JU je rozhořčený z průběhu a výsledku stavby budovy na Husově ulici. 

Z našeho pohledu nebyl přístup rektorátu v průběhu stavebního řízení a rekonstrukce 

profesionální, což se bohužel projevilo na výsledku. Zástupce fakulty zodpovědný za stavební 

činnost opakovaně neuplatnil připomínky a reklamace budoucích uživatelů této budovy. Senát 

žádá vyjádření vedení fakulty a univerzity k nápravě těchto problémů.  

 

AS FROV JU žádá aktualizace formuláře posudku školitele BP a DP, aby lépe odrážel 

práci autora nikoli vedoucího. Případně zvážit rozšíření škály klasifikace dané práce.  

 


