Zápis č. 11 ze zasedání AS AF MZLU v Brně konaného 21. září 2009
Program: 1. Upřesnění dlouhodobého záměru AF na další období.
2. Úprava rozpočtu AF v souvislosti s VZ AF.
3. Volba 2. místopředsedy AS AF.
4. Příprava setkání AO AS.
5. Příprava voleb kandidáta na děkana AF.
6. Různé.
Přítomni:

15, omluveni 6, hosté 2.

Ad 1)

Komentář k upřesnění dlouhodobého záměru AF na rok 2010 a další období podal děkan AF prof. Zeman.
V diskuzi k tomuto bodu zazněly připomínky týkající se:
- Oblasti pedagogické, bod č. 6. – posilovat dostupnost informačních zdrojů jako nedílné součásti rozvoje
vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti.
- Oblasti vědeckovýzkumné, bod. č. 5 – rozvíjet, podporovat a preferovat účast odborných týmů
univerzity v projektech 7. Rámcového programu EU, NATO a dalších mezinárodních programů
MŠMT.
Vzhledem k předneseným připomínkám, bylo členy senátu rozhodnuto o přerušení projednávání přeloženého
materiálu a jeho přeložení na další zasedání senátu s doporučením jej doplnit a zapracovat připomínky k daným
bodům.

Ad 2)

Úprava rozpočtu AF na rok 2009 souvisí s navýšením dotace na řešení Výzkumného záměru o částku
1.112 tis. Kč (navýšení všech položek kromě investic o 5,8 %). Tato částka přejde do rozpočtu ústavu 217 a její
převážná část bude převedena do Fondu účelových prostředků jako rezerva. Navýšení dotace na VZ je
výsledkem úspěšného řešení projektu, který byl MŠMT v roce 2009 hodnocen velmi dobře (kategorie A
průběžného hodnocení výzkumných záměrů).
Senát jednomyslně schválil úpravu rozpočtu. Pro 15, proti 0, zdržel se 0.

Ad 3)

Senát navrhl a poté nadpoloviční většinou všech hlasů schválil do funkce 2. místopředsedy senátu AF
MZLU v Brně studenta Bc. Vojtěcha Radu.

Ad 4)

Senát diskutoval o možném termínu setkání Akademické obce. Senát zvažuje dva termíny setkání AO –
prosincový (2009) a lednový (2010). Projednání tohoto bodu se stanovením konkrétního termínu setkání AO se
odkládá na další zasedání senátu AF.

Ad 5)

Senát se zabýval přípravou voleb kandidáta na děkana AF. Sestavil a schválil volební komisi ve složení:
Prof. Doležal, doc. Skládanka, Ing. Jandák, prof. Chládek, studentská část – sl. Miková, Bc. Rada, pan
Lohniský a pan Malík. Na příštím zasedání senátu bude zvolen předseda volební komise a budou stanoveny
termíny návrhového a volebního kola voleb kandidáta na funkci děkana AF.
Hlasování o složení volební komise: Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Ad 6)

V bodě Různé zazněly názory a připomínky k:
- UIS – požadavek na možnost zadávat k odborným publikacím statut IF (Impact factor) – ano, ne.
- RIV – harmonizace UIS s databází RIV tak, aby v případě splnění všech požadovaných podmínek byla
publikace zadaná do UIS také úspěšně odevzdána a převzata do databáze RIV.
- Názvu univerzity a Agronomické fakulty – dosud není jasné, jaký název univerzity byl vlastně PSP ČR
schválen – zda-li Mendelova univerzita nebo Mendelova univerzita v Brně. Senát se také opětovně vyjádřil
ke změně názvu AF.
Ing. Pospíšil informoval přítomné o záměru vedení MZLU v Brně zakoupit areál Spořitelní akademie
(SPAD). Otázkou zůstává zdroj financování.
Byly diskutovány otázky vzniku Mendelovy interní univerzity a zamýšlené vydání Rozhodnutí rektora
(Mendelova interní univerzita) o povinné účasti zaměstnanců univerzity na kurzech nabízených ICV
a případné sankce vedené vůči zaměstnancům při porušení tohoto rozhodnutí.

V souvislosti s volbou kandidáta na rektora byl připomenut termín 12.10.2009, kdy proběhne veřejné
zasedání AS MZLU v Brně s vystoupením kandidátů na rektora Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně.
Další zasedání senátu AF MZLU v Brně proběhne dne 19. října 2009.
V Brně dne 21. září 2009
Zapsal: Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Doc. Dr. Ing. Jan Mareš

tajemník AS AF

předseda AS AF MZLU v Brně

