Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 29. května 2006
Přítomni:
Michaela Čermáková, Ing. Karel Drápela, CSc., Ing. Josef Feuereisel, Ph.D., Doc. Dr. Ing. Petr
Horáček, Dr. Ing. Jan Kadavý, Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Doc. Dr. Ing. Petr Maděra,
RNDr. Petr Rádl, Ing. Luboš Úradníček, CSc., Bc. Pavel Skřebský, Bc. Lukáš Urban, Ing. Jan
Šrajer, Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský, Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc., Bc. Petr Mrnuštík
Omluveni:
Ing. Pavel Samec, Ondřej Szkandera
Hosté:
Doc.Ing. Ladislav Slonek,CSc., Doc.Ing. Jiří Kulhavý, CSc., Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.,
Prof. Ing. Petr Kantor,CSc., Ing. Jiří Rotrekl
Program:
1) Schválení zápisu ze dne 15.5. 2006
2) Projednání a schválení Rozdělení finančních prostředků LDF pro rok 2006

Jednání zahájil a řídil předseda AS LDF Doc. Petr Horáček.
Ad 1)
Zápis ze dne 15.5. 2006 byl schválen bez připomínek všemi hlasy (v době hlasování přítomno
14 členů AS).
Ad 2)
Úvodní slovo přednesl děkan Slonek, detailní seznámení s návrhem rozpočtu přednesl tajemník
Rotrekl. V průběhu jednání se dostavil člen AS Kupčák (přítomno 15 členů AS).
Diskuze k rozpočtu vedená členy AS se zaměřila na následující body :
• formální náležitosti dokumentu (datum předložení)
• pravidla financování ústavu matematiky
• pravidla orientačního rozdělení mzdových prostředků, zejména pak pro ústav Ekologie lesa
• pravidla rozdělování investičních prostředků
• zohlednění podílu pedagogického vytížení ústavů při výuce pro LDF a ostatní fakulty
univerzity v rozpočtu
Na základě diskuze byl vznesen návrh na členění investičních prostředků (FRIM) pro ústavy
stejnou částkou. Na základě hlasování byl návrh zamítnut (pro 3, proti 6, zdrželi se 6). Dále
bylo hlasováno o návrhu vyčlenit rozdělení investičních prostředků (FRIM) z rozpočtu a vrátit
se k této problematice rozpočtovou úpravou – návrh byl zamítnut (pro 4, proti 7, zdrželi se 4).
Dále byla diskuze byla vedena :
• k rozpočtu jako nástroji řízení fakulty a nástroji motivace ústavů

•
•
•
•

k aplikaci metodiky rozpočtu MŠMT a MZLU pro fakultní účely (vstupní data pro pedag.
vytížení ústavů, tj. počty studentů resp. studento-hodin pocházející z posledních 2 let;
vstupní data pro vědecko-pedagogický potenciál ústavů pocházející z posledních 3 let)
k nedostatečnému zapracování ( do rozpočtu nejsou zahrnuta) dalších kritérií – diplomové
práce, hlavní cvičení, přijímací zkoušky, aj.
k možnosti zapojit do rozpočtu korekce
k metodice tvorby rozpočtu pro akademický rok 2006/2007

Na závěr diskuze AS přistoupil k hlasování o Rozdělení finančních prostředků LDF pro rok
2006.
Usnesení :

AS projednal návrh rozpočtu a souhlasí s Rozdělením finančních prostředků
LDF pro rok 2006.
(pro 12, proti 1, zdrželi se 2).

Poté předseda AS jednání ukončil.

Doc. Dr. Ing. Petr Horáček
předseda AS
Zapsal : Doc. Dr. Ing. Petr Horáček

