Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 5.4. 2004
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc.
Program:
1.
Kontrola zápisu z jednání dne 1.3.2004
2.
Projednání a schválení zprávy o hospodaření LDF za rok 2003
3.
Projednání a schválení rozpisu finančních prostředků LDF pro rok 2004
(„rozpočet“)
4.
Projednání a schválení koncepce v pedagogické a vědecko – výzkumné činnosti a
zahraničních stycích
5.
Program setkání s akademickou obcí
6.
Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS LDF. Na úvod jednání byla navržena změna programu, za
bod 1. Kontrola zápisu byl zařazen bod 6. Různé. Se změnou programu členové AS souhlasili.
Ad 1.
Kontrola zápisu z minulého jednání
Zápis byl schválen po zapracování připomínek členů AS. Připomínky byly zejména k
informaci o změně pracovních smluv z doby určité na dobu neurčitou. Pan děkan sdělil, že se
pracuje na dekretech a vysvětlil systém převodů smluvních vztahů. V současnosti se
připravují nové dekrety s osobním ohodnocením. Pan děkan sdělil, že převody smluv se
budou řešit automaticky, nejdříve u končících smluv. Dr. Jankovský vyjádřil názor, že
personální situaci na fakultě je nutno řešit koncepčně, schází vypracovaná koncepce s
nastavenými prioritami.
Usnesení
AS schválil změnu formulace v zápisu z jednání AS LDF dne 1.3. 2004 ve znění: AS LDF
upozorňuje, že si pracovníci, vedle výše uvedeného postupu, mohou požádat o úpravu
pracovně právních vztahů na dobu neurčitou.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných, tj. PRO hlasovalo 11 členů, PROTI 0 členů a
ZDRŽELO SE 0 členů.
Ad 6.
Různé
Pan děkan předal svůj předvolební projev z13. října 2003 a tzv. plnění „desatera“.
Zajištění a způsob praxí
Pan Pospíšil: dotaz na zajištění a způsob praxí.
Pan děkan: připravuje se nový model praxí, bude možno absolvovat praxe u více subjektů,
např. Lesy města Brna aj. Důvodem je postup ŠLP Křtiny v minulém roce, kdy studenti v
rámci praxí zalesnili 10,5 ha a platili si náklady spojené s výkonem praxe. Výrobní praxe
zůstávají nezměněny. Většina studentů bude chodit na ŠLP, je možné praxi absolvovat i mimo
ŠLP.

Pan Pospíšil: provozní praxe je dobrou myšlenkou, problémem zůstává proplácení jízdného.
Dr. Horáček: vztahy mezi ŠLP a LDF nejsou standardní, problematice bude věnováno jedno
zasedání AS LDF s cílem definovat účelovou činnost ŠLP v rámci univerzity a vztah k LDF;
jednání proběhne v květnu nebo červnu 2004.
Studijní materiály
Studenti: Jaká je dostupnost studijních materiálů na webu.
Pan děkan sdělil, že si nechal udělat přehled na webových stránkách, nejsou aktualizovány. O
studijních materiálech se jedná na vedení, některá skripta již budou pouze na elektronickém
medium; zařazení skript do edičního plánu nebude posuzovat referent, ale vedení fakulty.
Dr. Horáček: je nutno definitivně zabezpečit výkon funkce webmastera, stávající situace
(pověření dvou studentů PGS) je improvizací.
Týden neklidu
Studenti: Jak se k tomu staví vedení fakulty.
Na zasedání AS LDF dne 1.3.2004 informoval Ing. Kupčák o akci Týden neklidu na
vysokých školách a stanovisku sněmu Rady vysokých škol ze dne 19.2.2003 (materiály byly
uveřejněny na vývěsce AS LDF).
Pan děkan: AS LDF nebude inicializovat žádné akce. Společně s vedením fakulty je volen
umírněný postoj.
Pan tajemník: podfinancování fakulty (jeden z důvodů Týdne neklidu) lze dokumentovat na
mzdové tabulce, která kopíruje základní školy; vzhledem k nedostatku investice nelze
financovat větší akce, nejsou obnovovány např. laboratoře.
Ing. Kupčák: nutno vyčíslit chybějící objem finančních prostředků a podle toho posuzovat
rozpočet pro příští rok.
Účetní systém
Zaváděn je nový systém SAPO od firmy Varias – provázání mezd, skladového hospodářství,
mezd, vyčleněny prostředky – pro zvýšení přehledu pracovníků. Software vybrala skupina
škol, předcházející systém již není udržován. Rozhodnutí padlo na úrovni paní kvestorky. S
přechodem na systém vznikají vícenáklady na hardware.
Ústav jazyků
Ing. Kupčák: vícekrát zaznělo, že Ústav jazyků je převáděn mimo fakultu, jak je to ve vztahu
ke kompetenci k senátům. Podle VŠ zákona veškeré organizační změny schvaluje senát.
Informace o reorganizaci ze strany rektora.
Dr. Horáček: při organizačních změnách fakulty má zásadní úlohu AS LDF. V případě
Ústavu jazyků může dojít ke střetu mezi fakultními a univerzitními zájmy.
Tajemník: Existuje dlouhodobá koncepce slučování ústavu vyjádřená v dlouhodobém záměru
rozvoje univerzity.
RNDr. Rádl: rektor zřídí celoškolský ústav jazyků a vypíše konkurzy, na které se přihlásí
stávající pracovníci Ústavu jazyků.
Dr. Feuereisel: kdo má akreditaci pro výuku jazyků
Dr. Jankovský: požádat vedení fakulty o rozbor odchodu Ústavu jazyků z LDF na půdu
univerzity

Usnesení:
AS LDF MZLU ukládá vedení fakulty, aby vypracovalo rozbor dopadu organizační
změny případného přechodu Ústavu jazyků z LDF na MZLU z hlediska právního,
mzdového, finančního, prostorového, a odborného jako podkladový materiál pro
jednání AS LDF k tomuto bodu.
Termín: do konce května, v případě nutnosti dříve.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných, tj. PRO hlasovalo 11 členů, PROTI 0 členů a
ZDRŽELO SE 0 členů.
Ad 2.
Výroční zpráva o hospodaření LDF za rok 2003
V úvodu p. tajemník uvedl základní principy zpracování Výroční zprávy o hospodaření LDF
za rok 2003. Zdůraznil zejména mzdové otázky a specifické postavení pracoviště 491
(děkanát) při vyúčtování čerpání prostředků z nepřímých zdrojů.
Dr. Horáček upozornil na některé nejasné pasáže ve zprávě. Z přehledu použití investičních
prostředků z FRIMu v roce 2003 není jasné, proč nebylo čerpání ve větší než 50% míře. Je
nutné rozepsat přehled čerpání ONIV vykazovaných na pracovišti 491 (děkanát) minimálně
ve struktuře obdobné rozpočtu. Současně je vhodné srovnat čerpání v roce 2003 s plánem, tj.
rozpočtem na rok 2003. Ve zprávě chybějí komentáře k čerpání prostředků, zejména
komentář k přetrvávajícím nižším průměrným mzdám učitelů na LDF vůči ostatním fakultám.
Vhodné doplnit komentář, jak je hospodaření s finančními prostředky používáno jako nástroj
řízení fakulty.
Usnesení:
AS LDF projednal Výroční zprávu o hospodaření LDF za rok 2003 a ukládá vedení
fakulty zprávu doplnit ve znění připomínek.
Termín do příštího jednání AS.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných, tj. PRO hlasovalo 11 členů, PROTI 0 členů a
ZDRŽELO SE 0 členů.
Ad 3.
Rozdělení finančních prostředků LDF pro rok 2004
Proděkan Prof. Tlapák uvedl předkládaný rozpočet a vyjádřil přání, aby byl rozpočet
schválen.
Následně tajemník vysvětlil způsob sestavení a strukturu rozpočtu. Za ekonomickou komisi,
která na přípravě rozpočtu spolupracovala, byl vyzván k přednesení stanoviska její předseda,
Ing. Kupčák.
Zpráva z jednání ekonomické komise: rozpočet má pozitiva i negativa, charakteristický je
vzestup výše mzdových prostředků, EK jednala o změně metody fakultního rozpočtu a
doporučuje, aby se AS LDF věnoval metodice v následujícím roce v součinnosti s ostatními
fakultami. EK postrádá vzájemnou informovanost a koordinaci na úrovni fakult.
Poté byla zahájena k předloženému rozpočtu diskuze.
Doc. Rousek upozornil na rozkolísání vypočteného počtu pracovníků na ústavech s ohledem
na změny ve studijní dokumentaci (studijní programy).
Doc. Palátová se dotázala na důvod klesajícího objemu základní dotace. Děkan vysvětlil
nižším koeficientem u KI.

Dr. Horáček upozornil na nepoměr mezi váhou započítávaných činností u činnosti 1000
(základní dotace podle přímé výuky za rok 2003) a činnosti 1001 (specifický výzkum podle
vědecké-výzkumného výkonu za roky 2001-2003).
Další diskuze byla vedena k výši zapojení předpokládaných nepřímých zdrojů – výnosů.
Tajemník v rozpočtu uplatnil výnosy ve výši 1170000 Kč, podle názoru AS LDF zde existuje
na základě výsledků v letech 2002 a 2003 rezerva 100-200 tis. Kč. Posledním bodem diskuze
bylo čerpání rezerv, která se v rozpočtu nachází. Jedná se o 400 tis. Kč v rozpočtu fakulty,
220 tis. Kč v ediční činnosti, případně možnost přesunu nákupu výpočetní techniky ve výši
690 tis. Kč z ONIV do FRIMu. Současně byl vznesen dotaz na způsob čerpání investičních
prostředků z FRIMu ve výši 1.218 tis. Kč.
K čerpání FRIMu děkan zaujal následující stanovisko: FRIM bude čerpán částečně, zbytek
bude přeměněn na mzdový fond.
Na konci diskuze Dr. Jankovský navrhl usnesení: AS LDF MZLU si vyhrazuje schválit
rozpočtovou úpravou čerpání FRIMU ve výši 1,218 mil. Kč, zapojení vyšších výnosů, čerpání
rezerv 400 tis. Kč a 200 tis. Kč.
Ing. Kupčák navrhl, aby při posuzování každého rozpočtu byly ctěny rozlišovací hranice –
volnost managementu, a detaily, které senát posuzuje a vyhodnocuje.
Po obsáhlé diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení a předloženém rozpočtu.
Usnesení:
AS LDF MZLU po projednání schválil rozdělení finančních prostředků pro rok 2004 s
podmínkou, že čerpání rezervy ve výši 400 tis. Kč, rezervy v ediční činnosti 220 tis. Kč a
FRIMu z celoškolského fondu 1, 218 mil. Kč podléhá jako rozpočtová úprava schválení
AS LDF.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných, tj. PRO hlasovalo 11 členů, PROTI 0 členů a
ZDRŽELO SE 0 členů.
Ad 4.
Projednání a schválení koncepce
Bod jednání vyplynul z jednání senátu dne 8.12. 2004, kdy AS uložil vedení předložit senátu
koncepci pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, a zahraničních stycích fakulty
založenou na koncepcích ústavů do konce března 2004.
Podkladový materiál pro jednání byl doručen těsně před jednáním 2.4. 2004, proto byl tento
bod programu na základě souhlasu AS LDF vyjádřeného hlasováním stažen z programu a
přesunut na další jednání. V diskuzi bylo poukázáno na úmysl AS LDF projednat a schválit
koncepci před setkáním s akademickou obcí.
V rámci projednávání tohoto bodu děkan předložil Hodnocení Dlouhodobého záměru
vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti LDF MZLU v
Brně za rok 2003 a jeho aktualizaci pro rok 2005.
Usnesení:
AS LDF bere na vědomí materiál Hodnocení Dlouhodobého záměru za rok 2003 a jeho
aktualizaci pro rok 2005 a do 26.4. 2004 požaduje předložení Koncepce činnosti LDF na
léta 2004–2007.
Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných, tj. PRO hlasovalo 11 členů, PROTI 0 členů a
ZDRŽELO SE 0 členů.

Ad 5.
Setkání s akademickou obcí
Vzhledem k nedostatku času na projednání a zkušenostech z předešlého jednání AS LDF
nebyl stanoven termín Setkání s akademickou obcí. Před setkáním s akademickou obcí
považuje AS za důležité nejprve projednat a schválit koncepci rozvoje fakulty.

Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF

Zapsal: Dr. Ing. Libor Jankovský
Ověřil: Dr. Ing. Petr Horáček

