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Zápis č. 20 

On-line zasedání AS FROV JU dne 18.5.2020, 14:00 
 
Přítomni (bez titulů): Gela, Policar, Zusková, Pecha, Profant, Dvořák, Grabic, Drozd, Hubálek, 
Velíšek, Strouhová 
Omluveni (bez titulů): Stejskal 
Hosté (bez titulů): Kozák, Vondrášková 
 
Zapisovatelka: Zusková 
Ověřovatel zápisu: Hubálek 
 
Program: 

 
1. Zahájení. Schválení programu jednání. 
2. Návrh rozpočtu FROV JU pro rok 2020 
3. Výroční zpráva o hospodaření a Výroční zpráva o činnosti FROV JU  
4. Různé 

 
Hlasování o programu v předložené verzi: 
Pro  11 , proti  0 , zdržel se 0   
 
2. Návrh rozpočtu FROV JU pro rok 2020  
Tajemnice představila návrh rozpočtu FROV pro rok 2020 a vysvětlila jednotlivé položky. 
 
Hlasování o Návrhu rozpočtu FROV JU pro rok 2020: 
Pro 11, proti 0, zdržel se 0 
 
Návrh rozpočtu FROV JU pro rok 2020 byl schválen senátem FROV JU. 
 
3. Výroční zpráva o hospodaření a výroční zpráva o činnosti FROV JU 
Výroční zprávy o hospodaření a činnosti byly představeny děkanem i tajemnicí. Senátorům byl 
ponechán čas na dostatečné prostudování dokumentů, hlasování senátu bude probíhat „per 
rollam“ v pozdějším termínu. 
 
 
5. Různé 
Děkan stručně popsal současnou situaci na FROV v souvislosti s nákazou COVID 19 a dalším 
rozvolňováním nouzových opatření. 
Policar poděkoval za předložený rozpočet a vznesl dotaz na přítomné členy vedení fakulty 
ohledně stále rostoucího rozpočtu v souvislosti s nižšími počty studentů, dobíháním větších 
strategických projektů a výkonností pracovníků. Děkan uvedl, že všemi zmíněnými body se 
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zabývají, a zatím je rozpočet vyvážený s dostatečnými rezervami pro další rok. Při poklesu 
dotací a prostředků pro udržení stávajícího stavu bude na podkladě HAPu a dalších evaluačních 
prostředků přikročeno k restrikcím vedoucím k dorovnání případného rozpočtového schodku. 
 
Zápis vyhotovila: Zusková 
Zápis ověřil: Hubálek 

 
 


