Zápis č. 5 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 24. listopadu 2008
Program:

1. Volba členů disciplinární komise AF.
2. Vystoupení děkana AF.
3. Setkání AO AF.
4. Různé.

Přítomni: 17, omluveni 4, hosté 1.
Senát odložil třetí bod jednání – setkání AO AF. Jeho přípravou se bude zabývat na svém dalším
zasedání, které je plánováno na 8.12.2008.
Ad 1) Senát hlasoval o doplnění disciplinární komise, ze které byly na vlastní žádost uvolněny
studentky Ing. Andrea Ziková a Ing. Lenka Harásková. Navrženi byli studenti – Ing. Marie
Balabánová a Tomáš Marek.
Počet přítomných 17, počet odevzdaných lístků 17.
Ing. Balabánová pro 17; T. Marek pro 15, proti 2
Oba navržení kandidáti byli v tajném hlasování zvoleni.
Ad 2) Děkan AF prof. Zeman se opětovně vyjádřil k návrhům na změnu názvu univerzity
a Agronomické fakulty. Připomněl diskutované varianty názvů a historický vývoj názorů
akademické obce AF na toto téma. Uvedl, že pro změnu názvu univerzity a s tím související
úpravy v zákonech je třeba iniciativa nejméně sedmi poslanců, zákonodárnou iniciativu mají
též kraje. Důležitou otázkou zůstávají ekonomické dopady změny názvu/ů na JVS,
propagační trailer univerzity, propagační materiály apod. Změnu názvu univerzity, příp.
jejich součástí, lze se všemi těmito aspekty (zvláště po nedávné implementaci JVS)
považovat v současné době za velmi iracionální krok. Problematikou změny názvů se
bude senát zabývat i na dalším zasedání.
Prof. Zeman se vyjádřil také k rozpočtu AF na rok 2009. Zdůraznil, že Agronomická
fakulta bude v tomto roce hospodařit s výrazně menšími finančními prostředky.
Důvodem jsou reálné dopady vzniku fakulty Regionálního rozvoje a mezinárodních
studií (FRRMS) jako nové součásti MZLU v Brně. FRRMS přijímáním studentů nad rámec
přidělených kvót (směrných čísel) pro univerzitu odčerpá kvóty stávajícím součástem –
fakultám (AF až 200 studentů). AF proto bude nucena v roce 2009 přistoupit k úsporným
opatřením (např. možným zrušením třináctých platů, snížení odměn, redukci počtu
pracovních míst). V této souvislosti prof. Zeman připomněl, že probíhají intenzivní diskuze
o novém mzdovém předpisu a jeho struktuře. Jeho přijetím dojde k reálnému poklesu mezd
některých zaměstnanců MZLU v Brně.
Ad 4) V současné době probíhají doplňující volby do AS MZLU v Brně.
Senát AF navrhuje, aby se ke klíčovým otázkám (např. tvorbě rozpočtu) scházeli předsedové
všech senátů univerzity, příp. ekonomických komisí fakult, a vedli na daná témata diskuze.
Senát AF navrhuje, aby na jeho jednání byl pravidelně přizýván rektor MZLU v Brně nebo
zástupce vedení univerzity.
Další zasedání senátu AF MZLU v Brně proběhne v pondělí 8.12.2008 od 8 hodin.
V Brně dne 24. listopadu 2008
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
tajemník AS AF

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
předseda AS AF MZLU v Brně

