Zápis z řádného zasedání AS LDF MZLU v Brně
konaného dne 20.5. 2008
Přítomni: doc. Dr. Ing. Petr Brunecký; Ing. Karel Drápela, CSc.; doc. Ing. Dr. Zdeňka Havířová; Dr. Ing. Jan
Kadavý; Ing. Zdeněk Muzikář, Ph.D.; RNDr. Petr Rádl; doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.; doc. Ing.
Luboš Úradníček, CSc.; Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D.; Bc. Michaela Čermáková; Bc. Martin Danzer;
Václav Hladík; Bc. Ondřej Szkandera; Ing. Haraslínová Lucia
Omluveni: doc. Ing. Václav Kupčák, CSc.; Ing. Martin Dymák; Bc. Petr Hromádko
Hosté: viz prezenční listina ze zasedání AS

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projednání Návrhu na rozdělení finančních prostředků na LDF pro rok 2008
Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru LDF MZLU v Brně pro rok 2008
Projednání Výroční zprávy o hospodaření LDF za rok 2007
Projednání Výroční zprávy o činnosti LDF za rok 2007
Projednání Zprávy o plnění aktualizace dlouhodobého záměru LDF MZLU v Brně za rok 2007
Projednání návrhu na doplnění členů VR LDF MZLU v Brně
Různé
a. projednání otevřeného dopisu Ing.arch. Kovaříka
b. projednání dopisu prof. Vyskota
c. projednání dopisu prof. Kulhavého
d. projednání otevřeného sdělení Ing. Zacha
e. projednání stížnosti doc. Bruneckého

Na úvod jednání byl schválen program (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel) a byly projednány a schváleny zápisy ze
zasedání AS ze dne 7.4. 2008 (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi), 28.4.2008 ( 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi) a 12.5.2008
(11 pro, 0 proti, 1 se zdržel) RNDr. Rádl nebyl účasten schvalování dvou posledních zápisů.
Ad 1)
Děkan LDF ve svém úvodním slově představil návrh na rozdělení finančních prostředků pro rok 2008, jeho
obsah, postup tvorby a výsledky souvisejících jednání ostatních orgánů LDF.
Přišel Doc. Brunecký
V následné diskusi předseda AS požádal o dřívější dodání členění prostředků FRIM. Doc. Brunecký představil
AS vlastní ideový návrh na tvorbu rozpočtu v oblasti výkonu – vytížení výukou. Kritizoval, že návrh rozpočtu
vychází z výkonů z loňského roku a ne z předpokládaných výkonů současného roku.Vyjádřil nesouhlas s
počítáním „studentohodin“ místo vhodnějšího parametru, jakým jsou „učitelohodiny“. Dr. Kadavý vyjádřil
souhlas s tímto názorem a upozornil na to, že toto téma bylo předmětem diskuze již v loňském roce. Doc.
Úradníček uvedl porovnání, které provedl na základě podkladových materiálů k jednání a jehož výsledkem bylo,
že vytížení ústavů pro výpočet podle studentohodin i učitelohodin vychází velmi obdobně. Děkan LDF
zdůvodnil správnost použití studentohodin z hlediska financování škol ministerstvem školství. Zdůraznil také, že
rozpočet MZLU, i ostatních fakult je počítán ze studentohodin. V AS se následně rozvinula diskuse na téma
rozdělení mzdových prostředků na jednotlivé ústavy. Doc. Brunecký vyjádřil nesouhlas s objemem přidělených
mzdových prostředků na Ústav nábytku, designu a bydlení. RNDr. Rádl navrhl upravit plán čerpání mzdových
prostředků na jednotlivé ústavy tak, aby byl více reálný a žádal vysvětlení, proč jsou Ústavu matematiky na
rozdíl od jiných ústavů kráceny studentohodiny z výuky na jiných fakultách. Děkan odpověděl, že výuka
matematiky je jednodušší a méně náročná. Ing. Úradníček připomenul, že rozdělení mzdových prostředků podle
výkonů slouží jako nástroj k rozdělení provozních prostředků. Mzdové prostředky jsou vázány uzavřenými
pracovními smlouvami. Ing. Drápela navrhl ustanovit komisi o metodice rozdělení mzdových prostředků, k
čemuž se připojil i předseda AS.

Usnesení:
AS žádá děkana LDF o zřízení komise pro zpracování návrhu metodiky tvorby rozpočtu, ve které
budou zástupci všech studijních programů do konce roku 2008 (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).
Dále AS jednal o návrhu usnesení ve znění:
AS doporučuje upravit návrh rozpočtu v oblasti rozdělení mzdových prostředků na ústavy tak, aby odpovídala
předpokladu pro rok 2008 (3 pro, 1 proti, 10 se zdrželo). Návrh tedy schválen nebyl.
Na návrh Doc. Tesařové bylo formulováno nové, následně přijaté usnesení ve znění.
Usnesení:
AS žádá děkana LDF o vyjmutí z rozpočtu rozdělení mzdových prostředků na ústavy v položkách
1101 a 2101 a ponechání pouze celkového objemu mzdových prostředků na fakultu (9 pro, 0 proti,
5 se zdrželo).
Děkan LDF bezprostředně provedl požadovanou úpravu.
Usnesení:
AS projednal a schválil návrh na rozdělení finančních prostředků na LDF pro rok 2008 (11 pro, 1
proti, 2 se zdrželi).
Po skončení projednávání bodu 1, navrhl předseda AS zařadit do jednání organizaci připravovaného
shromáždění akademické obce (AO) LDF a ustanovit volební komisi pro nadcházející volby do nového AS LDF
(14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo).
Odešel RNDr. Rádl.
Usnesení:
Termín příštího zasedání AS LDF je stanoven na 16.6. 2008 od 9.00 hod. Shromáždění AO LDF se
uskuteční 17.6. 2008 od 14. 00 hod. (13 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Dále AS zvolil volební komisi pro volby do nového AS LDF ve složení:
Ing. Drápela (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Doc. Havířová (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Ing. Haraslínová (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Bc. Danzer (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Hladík (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
Za předsedu volební komise byl zvolen Ing. Drápela (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)
Usnesení:
Volby do AS LDF se uskuteční v říjnu 2008 (13 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Ad 2)
Děkan LDF na úvod projednávání představil úpravy dokumentu oproti materiálu, který byl projednáván na
předchozím zasedání AS.
V následné diskusi se Doc. Brunecký dotázal na začlenění zabezpečení bezbariérového přístupu do budovy T do
aktualizace dlouhodobého záměru (DZ). Děkan LDF objasnil, že správa budov a veškeré stavební úpravy spadají
pod pravomoc kvestorky MZLU a stavení řízení pro rok 2008 jsou již uzavřena. Téma by se mělo objevit v
aktualizaci pro rok 2009. Úprava rukodílny v budově P byla předmětem dalšího dotazu Doc. Bruneckého. Děkan
AS vysvětlil, jaký je stav jednání ohledně zařízení a provozu v těchto prostorách. Ing Muzikář se dotázal, jak
budou vyhodnocovány potřeby praxe, kladené na absolventy LDF. Děkan představil ideu, jak v této věci bude
činěno.

Usnesení:
AS projednal a schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru LDF MZLU v Brně pro rok 2008 (12
pro, 1 proti, 0 se zdržel).
Odešel Ing. Kadlec
Ad 3)
V úvodním slovu děkan představil dokument. Tajemník LDF poté zodpověděl dotazy členů AS týkající se
objasnění jednotlivých položek. Tajemník na dotaz doc. Úradníčka přislíbil dodat rozpis čerpání ze zdroje 1502
tak, jak mu to ukládá usnesení AS LDF ze dne 25.2.2008 na příští zasedání AS. Doc. Brunecký opět vznesl
stížnost týkající se výše přidělených mzdových prostředků na Ústav nábytku designu a bydlení.
Usnesení:
AS projednal a schválil Výroční zprávu o hospodaření LDF za rok 2007 (12 pro, 0 proti, 0 se
zdržel).
Ad 4)
Děkan LDF v úvodním slovu představil dokument s úpravami, které vycházely z připomínek projednávání
tohoto dokumentu na jednání kolegia děkana a z jednání v AS. V následné diskusi děkan zodpověděl dotazy
členů AS. Doc.. Úradníček vznesl připomínku, že dokument je předkládán pozdě, členové AS s tímto souhlasili a
navrhli, aby předložení příští výroční zprávy proběhlo již v měsíci únoru. Doc. Brunecký se dotázal na výsledky
„screeningu“ pavilonu U. Děkan AS stručně informoval o výsledcích jednání v této záležitosti.
Usnesení:
AS projednal a s několika formálními úpravami schválil Výroční zprávu o činnosti LDF za rok
2007 (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Vzhledem k časové tísni předseda AS navrhl projednat bod 6, doplnění vědecké rady (11 pro, 0 proti, 1 se
zdržel).
Ad 6)
Na úvod projednávání byli zvoleni skrutátoři Ing. Muzikář, Ing. Drápela a Hladík (9 pro, 0 proti, 3 se zdrželi).
Doc. Úradníček poté rozdal volební lístky a vysvětlil způsob hlasování. Následně děkan LDF představil
navrhované členy vědecké rady a důvody pro které jsou navrženi. Po krátké diskusi o složení vědecké rady
proběhla samotná tajná volba.
Výsledky:
Doc. Ing. Petr Kučera, CSc. (8 pro, 2 proti, 2 se zdrželi)
Ing. Jan Vybíral (8 pro, 3 proti, 1 se zdržel)
Oba děkanem LDF navržení členové VR LDF byli AS LDF do tohoto orgánu LDF schváleni.
Poté předseda AS zasedání AS ukončil.

Dr. Ing. Jan Kadavý
předseda AS LDF
Zapsala: Ing. Eva Přemyslovská, Ph.D.

