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Zápis č.19 ze zasedání Akademického senátu Fakulty rybářství a 

ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
dne 9.11 2011  

 

Přítomni (bez titulů): Dvořák, Velíšek, Gela, Hartvich, Vácha, Bláha, Zajíc, Másílko, 

Zrostlík 

Omluveni: (bez titulů): Randák, Gučík 

Hosté: (bez titulů): Kocour      

Zapsal: (bez titulů): Dvořák 

 

Program 19. zasedání AS FROV: 

1. Zahájení.   

2. Projednání návrhu na Rozhodnutí děkana č.26-2011 Pravidla pro přijímací řízení a 

podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2012-2013. 

3. Projednání návrhu na Rozhodnutí děkana č.27-2011 Bliţší podmínky stipendijního 

řádu na FROV JU. 

4. Znovu projednání Rozhodnutí děkana č.23-2011 – podnět studentské i akademické 

obce.  

5. Různé a oznámení o schválení doc. Kouřila jako fakultního delegáta do RVS.  

 

Předseda senátu FROV JU přivítal senátory a hosty zasedání a zahájil devatenácté zasedání 

AS FROV JU.  

 

Dále seznámil přítomné s programem zasedání a nechal hlasovat o programu.  

Všichni přítomní senátoři souhlasili s navrţeným programem, nikdo se nezdrţel a nikdo nebyl 

proti. 

 

Druhým bodem programu bylo projednání návrhu Rozhodnutí č.26-2011 Pravidla pro 

přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2012-2013..  

Senátoři neměli k návrhu na rozhodnutí připomínky, a proto dal předseda senátu hlasovat o přijetí 

návrhu. 

Připomínky a návrhy: 0 
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Výsledky hlasování: 

      Hlasování: PRO   9   , PROTI 0   , ZDRŢEL SE  0 

Připomínky: bez připomínek 

 

AS FROV JU projednal a schválil návrh na Rozhodnutí děkana č.26-2011 Pravidla pro 

přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2012-2013, plným 

počtem hlasů, nikdo se nezdrţel, nikdo nebyl proti. 

 

Třetím bodem programu bylo projednání návrhu č.27-2011 Bliţší podmínky stipendijního 

řádu na FROV JU.  

Senátoři neměli k návrhu na rozhodnutí připomínky, a proto dal předseda senátu hlasovat o přijetí 

návrhu. 

Připomínky a návrhy: 0 

 

Výsledky hlasování: 

      Hlasování: PRO 9 , PROTI 0   , ZDRŢEL SE  0 

Připomínky: bez připomínek 

 

AS FROV JU projednal a schválil návrh na č.27-2011 Bliţší podmínky stipendijního řádu na 

FROV JU, plným počtem hlasů, nikdo se nezdrţel, nikdo nebyl proti. 

 

Čtvrtý bod jednání – znovu projednání Rozhodnutí děkana č.23 -2011. Na výzvu studentů 

doktorského studia i akademických pracovníků bylo projednáno Rozhodnutí děkana č.23 -

2011, ve kterém poţadujeme změny, bez kterých by rozhodnutí mohlo mít omezující znění. 

Z původního rozhodnutí č. 23 nebylo zcela jasné odůvodnění bodu č. 2 udělování 

mimořádného stipendia, proto AS FROV JU navrhuje změnu jeho znění a to tak, aby bylo 

zřejmé, ţe mimořádné stipendium je udělované jako kompenzace za navýšení nájmu v 

ubytovacích kapacitách FROV JU ve Vodňanech.  

AS FROV JU projednal a schválil změnu: 

 

Výsledky hlasování: 

      Hlasování: PRO 9 , PROTI 0   , ZDRŢEL SE  0 

Připomínky: bez připomínek 
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Pátý bod jednání - různé.  

Doc. Ing. Jan Kouřil byl delegován za fakultu FROV JU do RVŠ a informoval o současném 

jednání v RVŠ, zejména o diskuzích o novém vysokoškolském zákoně. 

 

 

Zapsal a ověřil:  

                                  …………………………………………… 

                                                (bez titulů) Petr Dvořák 

                                                předseda AS FROV JU 

 


