Zápis
z jednání AS LDF MZLU v Brně,
konaného dne 22.4.2003
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

viz prezenční listina
Lukáš Kisza, Petr Franta
Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., děkan LDF
Ing. Jiří Rotrekl, tajemník LDF
Ing. Karel Janák, CSc., proděkan LDF

Program:

1. Schválení výroční zprávy o hospodaření LDF za rok 2002
2. Schválení rozdělení finančních prostředků LDF pro rok 2003
3. Změna názvů ústavů
4. Doplnění vědecké rady LDF MZLU v Brně
5. Různé

Jednání AS zahájil a řídil Dr. Ing. Horáček.
ad 1 )
Úvodní slovo k výroční zprávě o hospodaření s finančními prostředky za rok 2002 přednesl p.
děkan. Konstatoval, že rozdělení finančních prostředků bylo splněno; úspora bude využita pro
obměnu počítačových učeben.
Dále p. tajemník podal komentář k jednotlivým bodům výroční zprávy o hospodaření fakulty.
Převodem uklizeček LDF na soukromou firmu od září r.2002 došlo k úspoře mzdových
prostředků a navýšení provozních prostředků.
V letošním roce nebyla Výroční zprávy o hospodaření projednávána společně s Výroční
zprávou o činnosti - na základě domluvy předsedy senátu s děkanem fakulty bude dodána a
projednána v květnu.
V diskusi byl požádán p. tajemník o rozklíčování mzdových prostředků učitelů jednotlivých
ústavů, odměn a nakládání s nimi - bude dořešena formou rozboru; na dotaz jak jsou použity
finanční prostředky z fondu náhrad DČ odváděné rektorátu, pokud je děkanát opět touto
položkou zatížen, nebyl objasněn.
Závěr: Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2002 byla AS LDF všemi hlasy schválena
v předložené podobě s tím, že příští zpráva bude rozšířena o připomínky z jednání.
ad 2)
Úvodní slovo k materiálu opět přednesl p. děkan, který se vyjádřil zejména k některým
skutečnostem:
- velké rozdíly v průměrných mzdách učitelů na LDF a PEF jsou zapříčiněny množstvím
učitelů na počet studentů, což dle p. děkana není objektivní hledisko vzhledem ke stylu
výuky jednotlivých fakult;
- v letošním roce je příděl peněz na 1 studenta menší než v loňském roce;
- pohyblivé položky byly rozdělovány dle vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých
ústavů.
Diskuse:
Na dotazy vznesené jednotlivými členy AS LDF ke struktuře a obsahu rozdělení finančních
prostředků na fakultě (RNDr. Palátová - co znamená položka „ korekce „ - kompenzace pro
Zahradnickou fakultu; Ing. Kupčák - co obnáší další financování akreditace - pokračování
akreditačního spisu obsahuje cca 700 stran, náklady jsou spojené s tonery, kopírování,
cestovným ...) odpověděl p. děkan, příp. p. tajemník.

Dále byla vyjádřena nespokojenost se službami některých celoškolských pracovišť – nekvalitní
tisk učitelských karet, skript. Nutno reklamovat u Ing. Potáčka, vedoucího ústavu vědeckopedagogických informací a služeb.
Při této příležitosti p. tajemník informoval o jednání k možnosti návratnosti finačních
prostředků získaných s prodeje skript zpět na fakultu vzhledem k nákladům, které pro fakultu
vyplývají z přípravy a vydání skript – způsob kompenzace by měl být znám do konce měsíce
dubna.
Dr. Horáček konstatoval, že se jedná o formálně dobrý rozpočet, jako námět ke zvážení pro
příští přípravu rozpočtu navrhl členění finančních prostředků na LDF oborově.
Závěr: Rozdělení finančních prostředků fakulty pro rok 2003 bylo AS LDF všemi hlasy
schváleno.
ad 3)
Z předešlých Vědeckých rad LDF vyplynul požadavek na změny v názvech 3 ústavů.
Navrhovány jsou následující změny názvů:
- Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie se mění na Ústav botaniky,
dendrologie a geobiocenologie
- Ústav geodézie a fotogrametrie se mění na Ústav geoinformačních technologií
- Ústav nábytku a speciálních výrobků ze dřeva se mění na Ústav nábytku, designu a
bydlení
Stanovisko AS LDF:
Prováděné změny v názvech stojí mnoho času, peněz a administrativy; nutno změnit Statut
fakulty. Ve všech dalších případných návrzích by se mělo dostatečně zvažovat, zda jsou takové
změny nutné a prospěšné. Na základě hlasování AS LDF rozhodl o změnách v názvech ústavů.
Výsledky hlasování návrzích změn názvů ústavů: pro změny :
11
proti změnám :
0
zdrželi se :
1
ad 4)
P. děkan předložil žádost o jmenování nového člena VR LDF. O uvolnění z vědecké rady
požádal ze zdravotních důvodů Doc. Ing. Provazník, CSc. Na jeho místo byl doporučen Ing.
Miloš Procházka, CSc. z firmy CE WOOD Zlín.
Hlasování o schválení pro jmenování do vědecké rady proběhlo s těmito výsledky :
pro návrh :
10
proti návrhu : 1
zdrželi se :
1
Na základě hlasování AS LDF byl nový člen Vědecké rady LDF schválen.
ad 5 )
a) Veškeré personální změny na děkanátě LDF by měly být projednány AS LDF. Pan děkan
zpětně informoval o obsazení těchto míst :
Ing. Miluše Poláková – přijata na místo za Ing. Horáka s rozšířenou náplní - referentka zahr.
styků
Ing. Pavla Šmardová – studijní referentka, praxe, částečný úvazek výuky
Ing. Jitka Šedá – přijata na dohodu o činnosti jako administrátorka a koordinátorka pro
informatiku
b) Proděkan Janák informoval o struktuře a náplni informačních technologií na univerzitě a
fakultě. Bude zřízeno nové celoškolské pracoviště spojením některých zaměstnanců 3
stávajících útvarů o celkovém počtu cca 25 lidí. P. proděkan vznesl žádost o vytvoření
nových pracovních míst pro potřeby LDF v oblasti informatiky, údržby a péče o počítačové
vybavení, místo fakultního integrátora a místo webmastera. Předseda AS s místopředsedou
AS připraví dopis p. rektorovi se stanoviskem AS LDF k této problematice.

c) Děkan přednesl svou představu o změně organizační struktury fakulty. Materiály byly
rozdány všem členům senátu k prostudování s tím, že se senát budou touto vizí podrobně
zabývat na příštím zasedání.
d) Prof. Tlapák požádal p. děkana o ustavení oborových rad s alespoň dočasnou působností.

Zapsala : Dvořáková Sylva
Ověřil : Dr. Ing. Petr Horáček
Prof.Ing. Václav Tlapák,CSc.

Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS

