Zápis č. 3 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného dne 29. září 2008
Program:

1. Příprava voleb zástupců studentské komory do AS AF
2. Příprava setkání AO AF
3. Volba delegáta AF do Rady vysokých škol pro funkční období 2009-2011
4. Různé

Přítomni: 13, omluveni 8
Hosté: děkan AF Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Michal Malík
V úvodu jednání předseda senátu AS AF zrušil původně plánovaný bod jednání „Aktualizace
dlouhodobého záměru AF“ s odkazem na skutečnost, že doposud nebyl projednán
dlouhodobý záměr MZLU. Projednání DZ AF se odkládá až na další zasedání AS AF.
Ad 1) Vzhledem k odchodu zástupce studentské komory Bc. Jany Loukotové z AS AF
vyvstala otázka doplnění senátu z řad studentů. V současné době počet náhradníků
doposud nebyl vyčerpán a proto není třeba vypisovat doplňkové volby. Místo Bc. Jany
Loukotové nastupuje náhradník Michal Malík (B-TP-TP). Na jaře 2009 budou nové
volby celé studentské komory AS AF. Stávající zástupci studentů se na jaře 2009
vzdají mandátu. Příprava nových voleb do studentské komory AS AF proběhne
v únoru.
Ad 2) AS AF se dohodl na termínu konání setkání AO AF. Setkání Akademické obce AF je
plánováno na únor 2009 (začátek LS). Navrženo bylo datum 16. 2. 2009 (2. týden
semestru). Další příprava setkání AO AF proběhne na příštím zasedání AS AF. Místo
konání a přesný čas bude upřesněn po sestavení rozvrhu.
Ad 3) Na úvod jednání o delegátovi AF v Radě vysokých škol (RVŠ) seznámil předseda
senátu ostatní členy AS AF se současnými zástupci MZLU v RVŠ. Ing. Pospíšil
navázal informacemi o fungování sněmu RVŠ. Za zástupce AF v Radě vysokých škol
byl navržen Ing. Jiří Pospíšil, CSc. (11 účastníků souhlasilo s návrhem, 2 se zdrželi
hlasování). Zástupci studentů byli vyzváni ke zvážení návrhu zástupce v RVŠ na místo
Bc. Jany Loukotové.
Ad 4) Členové AS AF byli seznámeni s „Prohlášením předsednictva rady vysokých škol
k přípravě rozpočtu ČR na rok 2009“. Předsednictvo RVŠ v prohlášení vyjadřuje
znepokojením nad rozpočtem veřejných VŠ na rok 2009. Upozorňuje na zásadní
rozpor s programovým prohlášením vlády ČR a další prohlubování podfinancování
vysokých škol, které nezohledňuje vyšší počet studentů, ani navýšení prostředků na
předpokládaný růst mezd a provozních nákladů.
Děkan AF Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. seznámil členy senátu s projednáváním
nového mzdového předpisu MZLU, který má být vyšší motivací pro rychlou habilitaci
mladých akademických pracovníků. Postihne skupinu lidí, která nemá dostatečně
rychle za sebou obhajobu Ph.D. nebo habilitaci.
Děkan AF dále seznámil členy AS AF s protestem AF k aktualizaci dlouhodobého
záměru MZLU, zejména s rozdělením finančních prostředků. AF dostane prostředky
na projekt nové budovy „M“ (nejenom výukové prostory pro AF, ale také jídelna

MZLU), ale nedostane prostředky na podporu studentů druhého ročníku navazujícího
magisterského studia. Prostředky na podporu studentů obdrží LDF, ZF a PEF. Další
prostředky půjdou na nákup výpočetní techniky pro novou fakultu FRRMS, podporu
zahraničních studentů a dřevařské centrum LDF.
Podle slov děkana AF vedení fakulty bude podporovat zahraniční projekty, ale je
třeba, aby byly v případě nutných investic v souladu s rozpočtem AF, který je
schvalován AS AF. Vedení fakulty uvažuje pro příští rok o vytvoření rezervy
v investičních prostředcích pro případ řešení mezinárodních projektů s investiční
spoluúčastí fakulty. Tato rezerva bude vyčerpána v měsících září/říjen.
Děkan AF závěrem upozornil na skutečnost, že nebylo zvýšeno směrné číslo na
studenty MZLU. MŠMT nebude financovat překročení 3% nárůstu, přitom na PEF je
o 1500 studentů více a nová fakulta FRRMS má v prvním ročníku zapsáno přes 400
studentů.

V Brně dne 29. 9. 2008
Zapsal: Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
člen AS AF

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
předseda AS AF

