Zápis č. 8 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného dne 16. března 2009
Program:

1. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2009
2. Zpráva o hospodaření AF za rok 2008
3. Zhodnocení setkání AO AF
4. Příprava voleb do studentské části AS AF
5. Různé

Přítomni: 16, omluveni 5
Hosté: děkan AF prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., tajemnice Ing. Milena Úradníčková

Ad 1) Členy senátu seznámila s návrhem rozpočtu tajemnice fakulty Ing. Milena
Úradníčková. Rozpočet na rok 2009 byl vytvořen podle zásad z uplynulých let.
Upraven byl formální vzhled, podle vzoru rozpočtu rektorátu. Malá úprava byla ve
stimulačním fondu. Z investic byl vyňat fond rozvoje (FR). Ve specifickém výzkumu
se snížily prostředky cca o 1 000 000 Kč. Prostředky na terénní cvičení a exkurze
nebyly navýšeny o více než 20 %. Z důvodů inflace došlo k úpravě smlouvy
s dodavatelskou úklidovou firmou, jejímž důsledkem je navýšení nákladů na úklid o 5
% (200 000 Kč). Dotace na učitelohodiny zůstaly na úrovni roku 2007 a 2008. Dotace
na interní doktorandy zůstává stejná. Členové senátu byli také seznámeni se
skutečností, že v rozpočtu univerzity přibylo spolufinancování odloučených pracovišť
PEF a LDF.
Předseda Ekonomické komise AS AF Ing. Jiří Jandák, CSc. Vyjádřil stanovisko členů
EK. Na jednání EK dne 6. 3. 2009 vyplynula jediná změna, dodavatelský úklid byl
původně 4 500 000 Kč, ale vzhledem k výše zmíněné změně smlouvy byl navýšen na
4 700 000 Kč. Tato změna již byla v předloženém materiálu zapracována. EK
s předloženým rozpočtem po doplnění souhlasí a doporučuje ke schválení. Rozpočet
byl schválen všemi přítomnými členy AS AF (pro 16, proti 0, zdržel se 0).
Závěrem děkan prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Upozornil na problém se
spolufinancováním mezinárodních projektů. Podobně jsou pozitivně hodnoceny
projekty FRVŠ, kde je spolufinancování fakulty. Děkan předběžně požádal senát, aby
neblokoval příspěvek na investice u projektů FRVŠ. Pokud takový závazek vznikne,
bude senát informován do konce dubna.
Ad 2) Se zprávou o hospodaření seznámila senát tajemnice fakulty Ing. Milena Úradníčková.
V uplynulém roce hospodařila fakulta s 260 mil neinvestičních prostředků a 21 mil
investičních prostředků. Výnosy vytvořené na pracovištích nebyly součástí rozpočtu.
Část nákladů ze zdroje 1101 byla přeúčtována na zdroj 1502. Byla tak vytvořena
úspora na zdroji 1101, který je daněn (zdroj 1502 není daněn).
Stanovisko EK přednesl předseda EK AS AF Ing. Jiří Jandák, CSc. EK souhlasí se
zprávou o hospodaření a doporučuje senátu ke schválení. Všichni přítomní členové AS
AF souhlasili se zprávou o hospodaření (pro 16, proti 0, zdržel se 0).
Ad 3) Setkaní AO AF zhodnotil předseda senátu doc. Dr. Ing. Jan Mareš. Mírně se zvedla
účast na AO AF. Setkání se zúčastnilo kolem 100 členů AO AF. Novými podněty ze
setkání AO AF je doporučení k umístění fulltextů z Acta Universitatis a abstraktů
z Folia na WWW stránky.
Ad 4) Členy volební komise za studentskou část byli zvoleni Bc. Jaromír Dvořák, Bc. Martin
Šustek a Ing. Martin Cileček. Předsedou volební komise byl zvolen Bc. Jaromír

Dvořák (pro 13, zdrželi se 3). Návrhové kolo se uskuteční 18. – 24.3.2009 přes UIS,
vlastní volba 31.3. – 1.4. (v případě potřeby bude termín ještě upřesněn).
Ad 5) V rámci bodu různé vyjádřil děkan AF obavu z nového mzdového předpisu univerzity.
Ze specifického výzkumu jde na mzdy 7 000 000 Kč. Pokud nebude specifický
výzkum dotován, odrazí se to v prostředcích na mzdy. Pro rok 2009 peníze na mzdy
budou zajištěny.
Děkan AF nemá tendence ke zvyšování počtu studentů. Zároveň upozornil na problém
neúměrného navyšování počtu studentů na jiných fakultách MZLU. Pokud bude počet
studentů dále zvyšován, bude na VŠ více volných míst ke studiu než je žáků na ZŠ.
Děkan také informoval o vzniku CEITECHu, centra pro výzkum tvořeného MU,
VUT, VFU, VUVL Medlánky a MZLU. Toto centrum se týká především AF.
Spoluúčast zatím není jasná.
Členové senátu se zajímají o vyhodnocení dopadů vzniku 5té fakulty (FRRMS) na
hospodaření univerzity. Požadavky této fakulty stále rostou a senát AF se obává
negativních dopadů na další části univerzity, včetně AF.
Senát AF opět apeluje na pozvání rektora a prorektora MZLU na zasedání AS AF.
Předseda a místopředseda AS AF požádají rektora a prorektora o účast na zasedání
senátu AF.

V Brně dne 16. 3. 2009
Zapsal: Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
člen AS AF

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš
předseda AS AF

