Zápis z jednání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 31. 1. a 14. 2. 2005
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Doc. Slonek, doc. Brunecký, dr. Vosmanská, prof. Simon, Dr. Kadavý, Dr. Kneifl,
Dr. Mazal
Program:
1. Schváleni programu jednání
2. Průběh voleb do AS MZLU a AS LDF
3. Setkání s akademickou obci LDF (bod zařazen na program jednání dodatečně)
4. Návrh děkana fakulty na jmenování členů VR LDF
5. Návrh děkana LDF na změnu Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně
6. Čerpání finančních prostředků LDF v roce 2004
7. Zařazování pracovníků do mzdových tříd
8. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda AS doc. Horáček.
Ad 1.
Schváleni programu jednání.
Na základě návrhu dr. Rádla byl původně navržený program rozšířen o bod Setkání s akademickou obci LDF
Ad 2
Průběh voleb do AS MZLU a AS LDF ve volebním okrsku studentů a voleb do AS MZLU ve
volebním okrsku akademických pracovníků.
K projednáváni byli pozváni doc. Brunecký a dr. Vosmanská. Členové AS obdrželi předem
podkladový materiál (stížnost proděkana Bruneckého, dopis volební komisi AS MZLU, dopis
předsedkyni AS MZLU, zápis volební komise AS MZLU a otevřený dopis proděkana Bruneckého).
O situaci podrobně informoval doc. Horáček. Problematika byla rovněž projednávána dne 31.1.
2005 na zasedání AS MZLU, který přijal ke stížnostem usnesení. O výsledku byla AO informována prostřednictvím vývěsky AS. Proděkan Brunecký popsal znovu situaci tak, jak byla vylíčena v dopisech a sdělil, že byl studenty požádán, aby je v této věci zastupoval. V obsáhlé rozpravě vyslovila svůj názor většina členů AS a dále pak doc. Brunecký, dr. Vosmanská a děkan
doc. Slonek. Mnozí vystoupili opakovaně.
Z diskuse vyplynulo, že je vhodné novelizovat Jednací a volební řád AS LDF MZLU v Brně a
ustanovit legislativní komisi.
Členy AS LDF MZLu v Brně byli navrženi kandidáti do legislativní komise – Kisza, Pospíšil,
Jankovský, Vosmanská, Fiala, Martinek, Brunecký, Kadavý, Rejšek. Na základě hlasování byli
členy legislativní komise schváleni – Kisza, Jankovský, Vosmanská, Martinek, Brunecký, Kadavy, Rejšek. Proděkan Brunecký se po zvolení členství v komisi vzdal. Na základě diskuse
AS LDF doporučuje doplnění legislativní komise o dalšího č lš

Usnesení:
AS konstatoval, že při volbě do AS MZLU a doplňovací volbě do AS LDF MZLU ve
volebním okrsku studentů nebyla porušena ustanovení Volebního a jednacího řádu AS
MZLU a AS LDF.
Přijato většinou hlasů (pro : zdržel se : proti = 11 : 0 : 1).
AS LDF pověřuje legislativní komisi AS LDF předložit návrh novelizace jednacího a
volebního řádu AS LDF do 15.5. 2005.
Přijato všemi hlasy.
Ad 3.
Setkání s akademickou obcí LDF.
AS projednal zevrubně průběh setkání s akademickou obcí. Na dotaz dr. Rádla, proč ze setkání
nebyl pořizován zápis, odpověděli doc. Horáček a bývalý předseda AS dr. Martínek, že to není
zvykem.
Usnesení:
Setkání s akademickou obcí proběhne v květnu 2005.
Přijato většinou hlasů (pro : zdržel se : proti = 11 : 1 : 0).
Ad 4.
Návrh děkana fakulty na jmenování členů VR LDF MZLU.
Děkan doc. Slonek předložil a zdůvodnil návrh na jmenování členů VR LDF
- RNDr. Ladislava Miko, PhD. (náměstek Ministra životního prostředí ČR),
- Ing. Václava Stránského (odbor koncepcí a ekonomiky LH, Ministerstvo
zemědělství ČR)
Předložený návrh byl schválen všemi hlasy.
Jednání AS bylo přerušeno s tím, že bude pokračovat 14. února 2005 ve 13:00 hodin.
Ad 5.
Návrh děkana LDF na změnu Volebního a jednacího řádu LDF MZLU v Brně
Bod byl projednáván na základě dopisu pana děkana Slonka ze dne 24.1. 2005 adresovaného AS
LDF. V rámci tohoto bodu byl projednáván i písemný požadavek studentů doktorského studia
ze dne 26.1. 2005 na změnu Volebního a jednacího řádu AS LDF MZLU v Brně ve věci zastoupení v AS. Oba materiály byly předány legislativní komisi.
Dr. Martinek informoval, že legislativní komise začala pracovat, a že předsedou byl zvolen
Doc. Jankovský. Doc. Jankovský seznámil se záměrem práce komise, kdy budou nejprve požádání vedoucí ústavů a pan děkan o návrhy, a to do 28.2. 2005. Konstatoval, že se nedaří vyřešit
zastoupení zástupce za dřevařský obor. Z tohoto podnětu Doc. Horáček navrhuje z řad zaměstnanců ing. Tesařovou, ing. Král navrhuje studenty Musila nebo Navrátila. Jejich kontaktováním je pověřen Doc. Jankovský, na základě jejich kladného vyjádření dojde k hlasování o
členství v legislativní komisi korespondenční formou.

Z podnětu doc. Horáčka se legislativní komise bude dále zabývat otázkou členství v akademické obci.
Dále byl na návrh předsedy AS zařazen bod Různé z důvodu nepřítomnosti děkana Slonka.
Ad 8.
Různé.
a) Dopis pana Ivana Culka
Dne 28.1. 2005 se obrátil na AS LDF pan Ivan Culek ve věci svého pracovně právního sporu
s prof. Žídkem, vedoucím Ústavu geoinformačních technologií. AS doporučil sdělit panu Culkovi, ať se obrátí na odborovou organizaci, kde má možnost konzultace s právníkem. AS nemá
ze zákona nástroje řešit pracovně právní spory, kam tento problém spadá.
b) Minimální standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí
Bylo konstatováno, že AS neobdržel informace o postupu prací na novém akreditačním spisu.
Doc. Horáček připomněl usnesení AS LDF MZLU v Brně ze dne 8.12.2003, kterým „Akademický senát LDF ukládá děkanovi LDF vyvěsit na úřední desce fakulty informace o výsledcích
akreditace studijních programů a oborů, a zahájit práce na nové akreditaci nejpozději v roce
2004.“ Z tohoto důvodu byly členům AS LDF zaslány základní materiály akreditační komise
„Minimální standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem“ a „Minimální standardy Akreditační komise
pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů“, dostupné na http://www.msmt.cz od října 2003 a
projednané Akreditační komisí červnu a září 2003.
c) Usnesení AS LDF ke stavu VA Lednice a HS Lednice, a informace o práci komise, která
měla prověřit současný stav a navrhnout možnosti výkonu myslivosti na LDF a studia krajinářství v Lednicko-Valtickém areálu na základě usnesení AS LDF ze dne 19.1. 2004.
Doc. Horáček informoval o předání podkladových materiálů a stanovisek k činnosti areálu v letech 1998–2003 zpracované Doc. Jankovským, a jeho písemné žádosti rezignovat na práci v komisi, neboť se cítí zaujatou osobou s tím, že dal k dispozici příslušné materiály pro práci komise.
V následující diskusi Ing. Feuereisel navrhuje komisi zrušit, upozorňuje na vztah mezi prodejem budov a postojem LZ Židlochovice, kdy tento prodej byl jedním z významných důvodů
rozhodnutí LZ Židlochovice nevstupovat do nově tvořeného honebního společenstva Lednice s
vlastními pozemky.
Doc. Jankovský seznámil s obsahem 117 stránkového materiálu, který obsahuje písemné
podklady k činnosti VA Lednice v letech 1998–2003. Upozornil na skutečnost, že honební
společenstvo Lednice zaniklo před ukončením nájemního vztahu k honitbě, kdy se po několik
let nesešla jeho valná hromada. Dále zmínil problémy s hospodařením, především pak kritickou
situací financování areálu v 90. letech. V roce 1999 navrhl tehdejší děkan Slonek převzetí honitby LZ Židlochovice. K tomuto účelu byla sestavena komise, ve které zastupoval FLD MZLU
Prof. Hromas a Ing. Feuereisel. Tato komise jednala v polovině roku 1999 tak, jak je uvedeno
v zápise LZ Židlochovice ze dne 2.8.1999. LČR návrh děkana Slonka odmítly akceptovat

s odkazem na platnou legislativu a mimo jiné navrhly tuto situaci řešit k termínu ukončení
činnosti honitby, tedy k 31.3.2003, nikoli v 7. roce nájemního cyklu (viz zápis).
Děkan doc. Slonek seznámil s dopisem emeritního děkana LDF prof. Simanova ze dne 30.3.
2001 ve věci Záměrů LDF ve využívání objektů mimo areál Černá Pole adresovaný rektorovi
MZLU, v kterém předkládál návrhy a priority k využití objektů, mimo jiné ve VA Lednice.
Bylo konstatováno, že vzhledem k usnesení ze dne 19.1. 2004 ve znění „AS LDF vzal na vědomí informaci o stavu VA Lednice a HS Lednice, a ustanovil komisi, která prověří současný
stav a navrhne možnosti výkonu myslivosti na LDF a studia krajinářství v Lednicko-Valtickém
areálu“ je nutné, aby byl případ uzavřen. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla stanovena osoba
odpovědná za svolání komise se tato dosud nesešla, a proto bylo uloženo ing. Feuereiselovi, aby
komisi svolal.
Ad 6.
Čerpání finančních prostředků LDF v roce 2004.
Bod byl zařazen na základě korespondence mezi předsedou AS ze dne 3.12. 2004 a děkanem fakulty ze dne 13.12. 2004. Bod byl motivován Usnesením AS LDF MZLU ze dne 5.4. 2004, ve
kterém po projednání AS 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. Dalším důvodem je skutečnost, že AS LDF neobdržel zprávu o čerpání finančních prostředků za III. a IV.
čtvrtletí 2004.
Po rozpravě, které se zúčastnili doc. Horáček, doc. Jankovský a děkan LDF doc. Slonek, předseda AS navrhl usnesení ve znění
AS LDF konstatuje, že děkan LDF rozpočtová opatření AS nepředložil. AS považuje
usnesení ze dne 5.4. 2004 za závazné.
Výsledek hlasování (pro : zdržel se : proti = 6 : 7 : 0).
Usnesení na základě hlasování nebylo přijato, a proto předseda AS konstatoval, že AS vzal
informaci děkana LDF o čerpání finančních prostředků LDF v roce 2004 na vědomí.
Ad 7.
Zařazování pracovníků do platových tříd
K projednávání byl pozván prof. Simon, který požádal o umožnění krátkého informačního vystoupení na téma zajištění výuky HÚL v souvislosti s personální situací na ústavu. Předseda AS
jednání bodu uvedl a spojil jej s naplňováním Mzdového předpisu na MZLU v Brně. V diskuzi
členové AS z řad studentů (Pospíšil) přislíbili, že budou o této problematice s prof. Simonem
jednat. Doc. Jankovský upozornil na skutečnost, že momentální situace vzniklá na ústavu je důsledkem změn studijních programů. V případě souběhu výuky dvou ročníků v důsledku změny
studijních programů by mělo vedení fakulty přijmout pomocná stabilizující opatření. Závěrem
AS vzal na vědomí informaci prof. Simona o zajištění výuky v LS na Ústavu hospodářské
úpravy lesa.
Při této příležitosti Doc. Horáček upozornil, že na LDF neexistuje jasná a jednotná mzdová politika a nejsou naplňovány možnosti Mzdového předpisu při zařazování pracovníků do mzdových
tříd. Týká se to zejména zařazování vysokoškolských učitelů ve třídách 9.-13. Pro zařazení jsou
do dané třídy Mzdovým předpisem definovány kvalifikační předpoklady a nesplňuje-li zaměstnanec vykonávající práce uvedené v dané mzdové třídě stanovené vědecko-pedagogické
kvalifikační předpoklady, zařazuje se do nižšího platového stupně, než odpovídá jeho praxi. O

zařazení do 11.-13. mzdové třídy rozhoduje zaměstnanec jednající jménem zaměstnavatele
(děkan) po projednání s rektorem.
Dr. Rádl informoval o skutečnosti, že od ledna 2005 je tarifní plat učitelky ZŚ téměř stejný jako
plat odborného asistenta s kandidaturou.
Usnesení:
AS konstatuje, že mzdový předpis je rozhodující norma pro zařazování pracovníků do
mzdových tříd. Stávající praxe však plně nerespektuje možnosti tohoto předpisu. Předseda AS LDF předloží písemnou formou tuto skutečnost k posouzení AS MZLU, děkan
LDF rektorovi MZLU.
Přijato všemi hlasy.
Jednání ukončil předseda AS doc. Horáček s tím, že příští zasedání AS je plánováno na 21.3.
2005 a před tím se sejde ekonomická komise k projednání zprávy o čerpání finančních prostředků za rok 2004.
Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF
Zapsal: RNDr. Petr Rádl
Ověřil: Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

AD 7.
Zařazování pracovníků do platových tříd – dodatečné usnesení.
Na základě korespondenčního hlasování členy AS LDF bylo k bodu 7 „Zápisu z jednání AS
LDF MZLU v Brně konaného dne 31.1. a 14.2. 2005“ navrženo a schváleno dodatečně následující usnesení:
Usnesení:
Akademický senát LDF MZLU ukládá děkanovi LDF, aby v součinnosti s vedoucími
ústavů do následujícího jednání AS prověřil zařazování pracovníků do platových tříd
tak, aby toto zařazení odpovídalo jimi vykonávané práci a jimi dosažené kvalifikaci. O
výsledku podá děkan na příštím jednání AS zprávu.
Akademický senát LDF MZLU v Brně ukládá děkanovi LDF, aby v případě souběhu
výuky předmětů v jednom semestru z důvodu reorganizace studijního plánu tuto situaci v součinnosti s vedoucími ústavu řešil jako kritickou a formou opatření, včetně dočasného posílení mzdového fondu, vzniklou situaci stabilizoval. Návrh souboru stabilizujících opatření předloží děkan na příštím zasedání AS LDF MZLU v Brně.
Usnesení bylo přijato většinou hlasů (pro : proti : zdržel se = 9 : 3 : 3)
V Brně dne 7.3. 2005
Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS LDF

