Zápis č. 7 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 16. února 2009
Program: 1. Projednání návrhu na rozpočtový stav pracovníků AF pro rok 2009.
2. Návrh rozdělení prostředků FRIM v roce 2009.
3. Vystoupení děkana AF.
4. Různé.
Přítomni: 17, omluveni 4, hosté 2.
Ad 1)

Akademický senát AF MZLU v Brně projednal předložený návrh Rozvržení pracovních úvazků
akademických a ostatních pracovníků AF v roce 2009. Stručný komentář k metodice výpočtu
rozpočtových stavů pracovníků podala tajemnice fakulty Ing. Úradníčková. Následně sdělil své
doporučující stanovisko za ekonomickou komisi AF Ing. Jandák.
Senát předložený materiál schválil. Pro 17, proti 0, zdržel se 0.

Ad 2)

Tajemnice fakulty představila návrh na použití investičních prostředků FRIM na AF v roce 2009,
který počítá s celkovou částkou 6.667 tis. Kč. Vysvětlila původ jednotlivých zdrojů FRIMu a postup
při sestavování předkládaného návrhu, resp. pravidla pro přidělování investic jednotlivým ústavům na
AF. Podrobně pak zdůvodnila některé požadavky na investice.
Senát po doporučení ekonomické komise předložený materiál schválil. Pro 17, proti 0, zdržel se 0.

Ad 3)

Děkan prof. Zeman ve svém vystoupení otevřel dlouho diskutovanou otázku změny názvu univerzity
a s tím související změnu názvu Agronomické fakulty. Návrhem změny názvu univerzity se na svém
odpoledním zasedání bude zabývat AS MZLU v Brně. Dále uvedl, že v důsledku vzniku nových součástí
MZLU v Brně došlo ke snížení směrného čísla na AF o 74 studentů a tím i ke snížení přídělu
finančních prostředků do rozpočtu AF (ve výši přibližně 3,7 mil. Kč). V souvislosti s rozpočtem AF také
připomněl chystanou změnu mzdového předpisu, která počítá u některých kategorií s navýšením tarifní
složky mzdy. Platnost tohoto předpisu by zatížila roční rozpočet AF částkou vyšší než 10 mil. Kč.

Ad 4)

Po skončení jednání senátu následovalo setkání Akademické obce AF.
Setkání se zúčastnilo přibližně sto členů akademické obce, z toho 17 členů senátu a 6 zástupců vedení
AF. V úvodním krátkém vystoupení komentoval předseda senátu doc. Mareš významné události roku
2008. Stručně shrnul také činnost AS AF v uplynulém období.
Následovalo vystoupení děkana AF prof. Zemana, který hovořil o kontrole pedagogických činností na
AF, diskutované změně názvu univerzity a fakulty, počtech studentů, publikačních a grantových
aktivitách, situaci s rozpočtem na AF atd.
Diskuze byla věnována problematice uplatňování výsledků projektů v RIV, otázkám hodnocení vědy
a výzkumu a pedagogiky, organizaci výuky a blokových/terénních cvičení, připravovaného nového
mzdového předpisu, rozpočtu AF a dalším.
Na závěr setkání poděkoval děkan AF MZLU v Brně všem členům akademické obce za práci a dosažené
výsledky.
Další zasedání senátu AF MZLU v Brně proběhne dne 16. března 2009.
V Brně dne 16. února 2009
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
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