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I. Plnění Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity v Brně v roce 2001.
Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 stanovila následující jmenovité úkoly:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zavést Evropský kreditní systém (ECTS) ve všech studijních programech a oborech.
Rozšířit počty studujících v bakalářských studijních programech.
Provést systematický průzkum uplatnění absolventů všech oborů studia.
Implementovat nový program „Student“ do informačního systému univerzity.
Uplatnit systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího procesu.
Uplatnit kritéria hodnocení výsledků dosahovaných při řešení výzkumného programu
univerzity, se zvláštním zaměřením na přínos „Výzkumných záměrů fakult“.
7) Vyhodnotit výsledky programu „ Posílení výzkumu na vysokých školách“ a podmínky
pro pokračující výzkumnou činnost pracovišť řešících tyto projekty.
8) Vypracovat kritéria hodnocení vědecké práce akademických pracovníků na jednotlivých
pracovištích univerzity.
9) Přesunout v souvislosti s ukončením programu TEMPUS a dobíháním posledních
projektů do roku 2001 těžiště celoškolských i fakultních aktivit na jiné typy projektů a
podporované programy Evropské Unie, tj. SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO DA
VINCI.
10) Vytvořit organizační, administrativní i finanční předpoklady pro realizaci výstupů
projektu TEMPUS 12187-97.
11) Realizovat prioritně na úseku investičního rozvoje stavební akce uvedené v přiloženém
tabulkovém přehledu.
12) Vypracovat a po projednání ve Správní radě a v orgánech akademické samosprávy
následně realizovat optimalizaci majetku univerzity, zejména ve vztahu k objektům
dislokovaným mimo areály Brno – Černá Pole a Lednice – obec.
13) Dokončit majetkovou transformaci na školních podnicích, zejména převedení půdy ve
vlastnictví státu a ostatního nemovitého majetku do vlastnictví univerzity.
14) Uskutečnit komplex opatření zaměřených na racionalizaci organizace, řízení a účelové
činnosti sloučených zemědělských podniků Žabčice a Lednice.

Ad 1) Zavést Evropský kreditní systém (ECTS) ve všech studijních programech
a oborech:
Od akademického roku 2000 – 2001 v kreditním systému studují všichni studenti
Provozně ekonomické fakulty a první ročníky všech studijních programů na ostatních
fakultách MZLU v Brně. Zavedení ECTS znamenalo upravit odpovídajícím způsobem
studijní plány, což bylo realizováno tak, že počínaje akademickým rokem 2000/2001 se podle
nich již učí. Rovněž byl vypracován, projednán a MŠMT ČR registrován nový Studijní a
zkušební řád, jehož platnost je dána dnem registrace MŠMT ČR, tj. od 8. 11. 2000.
Ad 2) Rozšířit počty studujících v bakalářských studijních programech:
V akademickém roce 1999/2000 studovalo na všech fakultách pouze 96 studentů
v bakalářském typu studia. V akademickém roce 2000/2001 tento počet stoupl na cca 670
studentů. O tento vysoký nárůst se přičinily především Provozně ekonomická fakulta a
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Zahradnická fakulta, kde od výše uvedeného akademického roku byl zaveden systém
navazujícího studia. Malý počet studentů v bakalářských studijních programech studuje na
Agronomické fakultě ( 43 ) a to bez možnosti pokračovat v navazujícím magisterském stupni.
Žádný bakalářský studijní program není otevřený na Lesnické a dřevařské fakultě, neboť se
na nabízené obory nehlásí dostatek uchazečů.
Ad 3) Provést systematický průzkum uplatnění absolventů všech oborů studia:
Komplexní průzkum uplatnění absolventů byl proveden na Provozně ekonomické fakultě,
a to v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol.
Základní prvky patřící do systému průzkumu uplatnění absolventů naší univerzity jsou ve
větší či menší míře uplatňovány i na ostatních fakultách. Jedná se především o pravidelně
prováděné zjišťování míry nezaměstnanosti absolventů a zjišťování jejich názorů na úroveň a
náročnost studia i na obsah získaného vzdělání včetně jejich námětů na zkvalitnění a rozvoj
celého vzdělávacího procesu. Sledována je i míra využití kvalifikace získané studiem na naší
univerzitě.
Ad 4) Implementovat nový program „Student“ do informačního systému univerzity:
V rámci informačního systému univerzity je realizován vlastní program „Student“, a to na
bázi programu vyvíjeného ústavem informatiky Provozně ekonomické fakulty. Za tímto
účelem byla nově vytvořena komise rektora pro ICT a IS/IT. Fakulty vyčlenily jednoho
pracovníka, který se bude na fakultě zabývat implementací zmíněného programu. Na
fakultách se tvoří odpovídající organizační struktury.
Ad 5) Uplatnit systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího procesu:
Všechny fakulty MZLU v Brně mají vypracovaný interní hodnotící systém kvality
vzdělávacího procesu, který směřuje do tří hlavních oblastí, tj.:
a) kvalita výukového procesu,
b) účelnost a vhodnost vybraných předmětů,
c) konkurenceschopnost absolventů v praxi.
Za tímto účelem fakulty využívají zejména hodnocení výuky studenty na konci studia, při
zápisu do vyššího ročníku, hodnocení absolventů jak v krátkém časovém odstupu po promoci,
tak i po několika létech, dále hodnocení doktorandů ve druhém a třetím ročníku studia. Ve
všech případech se jedná o dotazníkovou formu zjišťování názorů. Do systému hodnocení
kvality vzdělávacího procesu patří i periodické hodnocení pracovníků fakult zpracovávané
jejich vedoucími, hodnocení vědecko – výzkumné činnosti a spolupráce s praxí. Důležitým
prvkem je i účast studentů v programových komisích či radách.
Ad 6) Uplatnit kritéria hodnocení výsledků dosahovaných při řešení výzkumného
programu univerzity, se zvláštním zaměřením na přínos výzkumných záměrů fakult:
Obsahové zaměření všech výzkumných záměrů MZLU v Brně bylo koncipováno i
realizováno v souladu se současnými požadavky na výzkum v evropském prostoru v oblasti
biologie, zemědělství, zahradnictví, potravinářství, lesnictví, dřevařství, ekonomie a
ekonomiky a odpovídalo rovněž koncepčnímu zaměření formulovanému v dlouhodobých
záměrech univerzity a jejích jednotlivých fakult, statutům těchto subjektů a profilacím fakult.
Dle usnesení vlády ČR č. 281, ze dne 22. 4. 1998, byly na základě „Pravidel hodnocení
výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu
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a vývoje“ rozpracovány tyto zásady hodnocení včetně doporučené metodiky k rozdělení
finančních prostředků pro výzkumné záměry univerzity.
Ad 7) Vyhodnotit výsledky programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“ a
podmínky pro pokračující výzkumnou činnost pracovišť řešících tyto projekty:
Na MZLU v Brně byly řešeny čtyři významné projekty v rámci programu „Posílení
výzkumu na vysokých školách“, které byly ukončeny po pětiletém řešení závěrečnými
oponentními řízeními dne 11. prosince 2000. Oponentní rady všech těchto projektů
konstatovaly ve svých závěrech velmi kvalitní průběh řešení, vynikající úroveň výsledků
srovnatelných s mezinárodní úrovní a doporučily zachování těchto významných vědeckých
celků v již praktikovaném začlenění kolektivu řešitelů do výzkumných záměrů fakult. Této
skutečnosti odpovídá i systém financování výzkumných záměrů fakult, jejichž součástmi se
staly projekty z programu „Posílení výzkumu na vysokých školách“.
Ad 8) Vypracovat kritéria hodnocení vědecké práce akademických pracovníků na
jednotlivých pracovištích univerzity:
Pro posouzení úrovně výsledků vědecké práce akademických pracovníků univerzity byla
vypracována jednotná celoškolská kritéria, která umožňují porovnávat úroveň vědecké práce
mezi fakultami, ústavy a jednotlivými pracovníky a posoudit jejich podíl na celkovém
vytížení ve vztahu k pedagogické práci. Rovněž mohou být využita v systému přidělování
finančních prostředků ve směru k jednotlivým pracovníkům, vědeckým kolektivům, ústavům
i fakultám.
Ad 9) Přesunout v souvislosti s ukončením programu TEMPUS a dobíháním posledních
projektů do roku 2001 těžiště celoškolských i fakultních aktivit na jiné typy projektů a
podporované programy Evrospké unie, tj. SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO DA
VINCI:
Na úseku spolupráce se zahraničím je možno konstatovat úspěšné naplňování záměru
zvýšit aktivity v programech Evropské unie.
V programu SOCRATES ve studentských mobilitách vycestovalo v uplynulém
akademickém roce 67 studentů (pro rok 2002 je plánován výjezd 95 studentů), v učitelských
mobilitách 27 učitelů (pro rok 2002 je plánován výjezd 45 učitelů).
V programu LEONARDO DA VINCI je MZLU v Brně koordinátorem jednoho podaného
projektu odborných stáží s názvem „International Exchange of Students for Placements“
(INTEREXCHANGE ) a partnerem v jiném projektu stáží „Practical Preparation of students
from Czech agricultural universities for competitive environment of Common Agricultural
Policy of the European Union demonstrated in specimen conditions of Austrian agriculture“,
kde koordinátorem je Společnost mladých agrárníků.
Fakulty MZLU v Brně se účastní celkem ve čtyřech projektech jako partneři. Lesnická a
dřevařská fakulta v projektu „Interactive Learning of Vocational German for Forestry Staff“ –
ILEGOFOS (koordinátor – Ústav pro výchovu a vzdělávání pracovníků lesního a vodního
hospodářství Zvolen), v projektu „Hypermediale Sprachkompetenz für Integrierte
Kulturlandschafts Entwicklung in Europa – LOGOS GAIAS (koordinátor BOKU Wien) a
„European Network of Forestry Training Centres“ – EDUFOREST (koordinátor – Centre
Forestier, La Bastide des Jourdans, Francie). Zahradnická fakulta je partnerem v tzv.
„dissemination project“ s názvem „ Quality Management in the Fruit and Vegetable in the
Fruit and Vegetable Industry“ (koordinátor ISARA Lyon, Francie).
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Ad 10) Vytvořit organizační, administrativní i finanční předpoklady pro realizaci
výstupů projektu TEMPUS 12187-97:
Na základě přímého doporučení formulovaného v závěrech řešení projektu TEMPUS
12187-97 bylo projednáno, schváleno a realizováno personální rozšíření zahraničního
oddělení rektorátu MZLU v Brně o jednu pracovnici pro agendu studentských mobilit v rámci
programu SOCRATES.
Ad 11) Realizovat prioritně na úseku investičního rozvoje stavební akce uvedené
v přiloženém tabulkovém seznamu:
11.1 Univerzita:
• Zateplení objektů hlavních budov v areálu Černá Pole:
Plán SD = 6.509 tis. Kč, skut. SD = 10.305 tis. Kč.
Plán FRIM = 0, skut. FRIM = 22 tis. Kč.
Akce byla realizována ve větším rozsahu než předpokládal plán. Kromě budovy A byla
výměna oken provedena i v budově D a byla zpracována studie zateplení pro budovu B.
• Objekt specializovaných výukových prostor
Plán SD = 13.000 tis. Kč, skut. ID = 10.930 tis. Kč.
Plán FRIM = 0, skut. FRIM = 205 tis. Kč.
Vzhledem k pomalejšímu průběhu schvalovacího řízení na MŠMT ČR a na MF ČR bylo
finanční čerpání proti plánu nižší. Nepoužité finanční prostředky SD byly převedeny do roku
2002. Prostředky z FRIMu byly použity na úpravu studie.
• Rekonstrukce technických instalací budov Brno
Plán FRIM = 3.536 tis. Kč, skut. FRIM = 4.555 tis. Kč.
Akce byla rozšířena o práce v hlavní budově, které nebylo možné před rekonstrukcí předvídat.
• Modernizace učeben a laboratoří
Plán FRIM = 1.000 tis. Kč, skut. FRIM = 2.450 tis. Kč.
Akce byla realizována ve větším rozsahu s přihlédnutím k nově uplatněným požadavkům
výuky na fakultách.
• Rekonstrukce haly J
Plán FRIM = 1.350 tis. Kč, skut. FRIM = 10.315 tis. Kč.
Původní stavební program byl po přehodnocení dislokačních opatření podstatně rozšířen.
V objektu byly umístěny všechny dílny, cvičebny a pracovny potřebné pro ústav zemědělské
techniky a automobilové dopravy
• Hospodářský objekt BZA
Plán FRIM = 1.300 tis. Kč, skut. FRIM = 212 tis. Kč.
Byla zpracována projektová dokumentace. Původní odhad nákladů byl upřesněn a
podstatně zvýšen. Z finančních důvodů bylo zahájení vlastní stavby odsunuto na rok 2002.
• Modernizace objektů ZF v Lednici
Plán FRIM = 0, skut. FRIM = 199 tis. Kč.
Dodatečně byla zařazena oprava střechy skladu Zahradnické fakulty.
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• Modernizace počítačové sítě
Plán FRIM = 700 tis. Kč, skut. FRIM = 1.555 tis. Kč.
Původní rozsah akce byl dodatečně navýšen o instalace sítě v nové hale J a dále o rozšíření
do upravených učeben.
• Zabezpečovací elektronická signalizace
Plán FRIM = 350 tis. Kč, skut. FRIM = 536 tis. Kč.
Akce byla rozšířena o instalace zařízení v hale J, na strážnici a na pokladně ekonomického
odboru.
• Drobné investiční akce
Plán FRIM = 1.000 tis. Kč, skut. FRIM = 2.075 tis. Kč.
V rámci této položky plánu byly provedeny stavební práce na akcích odsávání šrotovny a
digestoří, instalace žaluzií do objektů v areálu Černá Pole, areál BZA, pokusné pozemky
Vatín, přístřešek Karlov, rekonstrukce veřejného osvětlení areálu Černá Pole, zpracování
projektové dokumentace na výměnu výtahu v objektu A.
• Modernizace objektů LDF v Lednici
Plán FRIM = 900 tis. Kč, skut. FRIM = 772 tis.Kč.
Původní rozsah akce byl redukován o práce na objektu „100“. U Rybničního zámečku
byla realizována nová vodovodní přípojka.
• Trafostanice
Plán FRIM = 5.000 tis. Kč, skut. FRIM = 4.574 tis. Kč.
Akce byla realizována v celém rozsahu podle plánu.
Ve srovnání s dlouhodobými záměry pro rok 2001 byla v tomto roce realizována navíc
ještě jedna větší investiční akce :
• Výstavba objektu Včelín
Plán FRIM = 0, skut. FRIM = 1.292 tis. Kč.
Akce byla vyvolána přípravou staveniště pro nový objekt specializovaných výukových
prostor. V rámci této přípravy musí být stávající objekt včelína asanován.
11.2 Správa kolejí a menz:
• Rekonstrukce elektrické instalace objektu kolejí Lednice
Plán SD = 2.001 tis. Kč, skut. SD = 901 tis. Kč.
Plánované náklady na dokončení stavby byly sníženy v důsledku časového předstihu
realizovaných prací v roce 2000. Rozdíl systémové dotace byl převeden na akci „rekonstrukce
rozvodu vody a sociálního zařízení Tauferových kolejí“. Akce je dokončena, zkolaudována a
byla předána do užívání.
• Modernizace objektu Tauferových kolejí (zateplení)
Plán SD = 400 tis. Kč, skut. SD = 0.
Vzhledem k tomu, že MŠMT ČR nepřidělilo požadovanou systémovou dotaci, zpracování
projektové dokumentace bylo odsunuto.
• Rekonstrukce rozvodu vody a sociálního zařízení Tauferových kolejí
Plán SD = 5.000 tis. Kč , skut. SD = 6.100 tis. Kč.
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V roce 2001 byl realizován větší objem investičních prostředků než předpokládal plán.
Navýšení bylo získáno převodem části systémové dotace z akce „rekonstrukce elektrické
instalace objektu kolejí v Lednici“. Akce bude pokračovat další etapou v roce 2002.
• Rekonstrukce el.inst.bloků A,B,D kolejí JAK
Plán FRIM = 2.100 tis. Kč, skut. FRIM = 2.100 tis. Kč.
Akce byla realizována v celém plánovaném rozsahu.
• Modernizace objektu kolejí Lednice (zateplení)
Plán SD = 400 tis. Kč, skut. SD = 398 tis. Kč.
Podle plánu byla zpracována projektová dokumentace. Realizace akce je připravována na
rok 2002.
• Sedlová střecha kolejí Lednice
Plán SD = 260 tis. Kč , skut. SD = 0.
Akce nebyla zařazena do realizace, protože MŠMT ČR neodsouhlasilo pro rok 2001
požadovanou systémovou dotaci.
• Zvýšení počtu lůžek kolejí J. A. Komenského
Plán SD = 400 tis. Kč, skut. SD = 0.
Akce byla odložena, protože MŠMT ČR neodsouhlasilo pro rok 2001 požadovanou
systémovou dotaci.
• Menza J. A. Komenského – zateplení
Plán SD = 280 tis. Kč, skut. SD = 541 tis. Kč.
V roce 2001 byla zpracována projektová dokumentace, která však musela být z důvodu
vydání nové vyhlášky o stravovacích zařízeních přepracována. Náklady byly povýšeny
po odsouhlasení MŠMT ČR. Finanční nárůst RN na realizaci ve výši cca 13 mil. Kč není
dosud zajištěn.
11.3 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny:
• Liduščina lesní cesta + mostní objekt
Plán FRIM = 1.200 tis. Kč, skut. FRIM = 35 tis. Kč.
Akce byla z podstatné části realizována v předstihu v roce 2000 a v roce 2001 byla dokončena
drobnými dokončovacími pracemi.
• Zámek Křtiny
Plán FRIM = 7.000 tis. Kč, skut. FRIM = 20.528 tis. Kč.
Etapa plánovaná na rok 2001 byla podstatně rozšířena, protože dobudování centra
celoživotního vzdělávání je jednou z prioritních záležitostí. Následný postup prací bude
podmíněn možností získání systémových dotací z MŠMT ČR.
• Semenářská šlechtitelská stanice
Plán FRIM = 1.200 tis. Kč , skut. FRIM = 0.
Akce byla z důvodu nedostatku finančních prostředků odsunuta.
• Drobné stavby
Plán FRIM = 0, skut. FRIM = 237 tis. Kč.
V rámci této položky plánu byly realizovány akce: lesní cesta Zámek, vyšetřovna zvěřiny,
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Útěchov – plyn a komunikace Josefov.
• Rekonstrukce hájovny Dlouhý vrch
Plán FRIM = 5.000 tis. Kč, skut. FRIM = 0.
Akce byla z finančních důvodů odsunuta.
Dodatečně byly do plánu roku 2001 zařazeny a realizovány v uvedených objemech tyto
akce:
• Rekonstrukce budovy v Olomučanech č.p.37 ……………………….. 555 tis.Kč
• Rekonstrukce objektu dřevovýroby v Josefově ……………………… 85 tis.Kč
• Sušárna Olomučany …………………………………………………..7.161 tis.Kč
• Koupě budovy Telecomu Bílovice …………………………………… 402 tis.Kč
11.4 Školní zemědělský podnik Žabčice:
• Rekonstrukce kravína Žabčice
Plán SD = 3.500 tis. Kč, skut. SD = 3.500 tis. Kč.
Akce byla dokončena a zkolaudována podle plánu.
• Výsadba vinic 11 ha
Plán FRIM = 2.000 tis. Kč, skut. FRIM = 409 tis. Kč.
V roce 2001 byla výsadba vinic realizována pouze v objemu 409 tis.Kč. Další roční etapy
byly prodlouženy až do roku 2005.
• Rekonstrukce kravína VKK
Plán FRIM = 1.100 tis. Kč, skut. FRIM = 0.
Pro nedostatek finančních prostředků byla realizace akce odložena.
• Sklad náhradních dílů Přísnotice
Plán FRIM = 300 tis. Kč , skut. FRIM = 300 tis. Kč.
Akce byla dokončena a předána do užívání.
• Výsadba vinic Lednice
Plán FRIM = 2.500 tis. Kč, skut. FRIM = 1.030 tis. Kč.
Pro nedostatek finančních prostředků bylo čerpáno pouze 1.030 tis.Kč a ukončení akce bylo
posunuto na rok 2003.
• Sklad obilí
Plán FRIM = 3.000 tis. Kč, skut. FRIM = 0.
Akce byla z důvodu nedostatku finančních prostředků odložena.
Ad 12) Vypracovat a po projednání ve Správní radě a v orgánech akademické
samosprávy následně realizovat optimalizaci majetku univerzity, zejména ve vztahu
k objektům dislokovaným mimo areály Brno – Černá Pole a Lednice – obec:
V rámci optimalizace byly v roce 2001 schváleny následující dispozice s nemovitým
majetkem:
12.1 K převodu do vlastnictví univerzity bylo určeno:
 k.ú. Bílovice nad Svitavou, LV 407
- budovy na p.č. 680 zast.pl.
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p.č. 680 zast.pl. o výměře 81 m²
p.č. 1225/2 ostat.pl. o výměře 933 m²
k.ú. Přísnotice, LV 262
- p.č. 711/59 o výměře 107 m²
- p.č. 787/10 o výměře 2061 m²
- p.č. 788/1 o výměře 48 m²
- p.č. 798/4 o výměře 43 m²
- p.č. 799/8 o výměře 146 m²
- p.č. 800/69 o výměře 4147 m²
- p.č. 800/147 o výměře 1433 m²
- p.č. 800/161 o výměře 227 m²
- p.č. 800/162 o výměře 101 m²
- p.č. 808/53 o výměře 44 m²
- p.č. 809/53 o výměře 56 m²
- p.č. 810/168 o výměře 824 m²
- p.č. 810/169 o výměře 1072 m²
- p.č. 819/24 o výměře 805 m²
-



12.2 K převodu z vlastnictví univerzity bylo určeno:
 k.ú. Židenice
- p.č. KN 8010/01 část o výměře 349 m² ost.pl.
- p.č. KN 8010/2 část o výměře 131 m² ost.pl.
- p.č. KN 8010/3 o výměře 7 m² zast.pl.
 k.ú. Charvatská Nová Ves, LV 2167
- p.č. 2058 zast.pl. o výměře 791 m² a objekt bydlení na p.č. 2058
- p.č. 2025 zast.pl. o výměře 347 m² a objekt bydlení č.p. 200 na p.č. 2025
 k.ú. Drásov, LV 123
- p.č. 1184/1 ovocný sad o výměře 18966 m²
- p.č. 1182 zast.pl. o výměře 116 m²
- p.č. 1183 zast.pl. o výměře 106 m
- obj. bydlení č.p. 224 na p.č. 1182, ostat.stav.objekt na p.č. 1183
 k.ú. Charvatská Nová Ves, LV 2167 - objekt bez č.p. a ev.č. na p.č. 2023
 k.ú. Valtice, LV 2210 - objekt bez č.p. a ev.č. na p.č. 3062
Doposud se nepodařilo najít vhodného kupce pro výukové a rekreační středisko ve
Svojanově a pro výukové středisko ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Ad 13) Dokončit majetkovou transformaci na školních podnicích, zejména převedení
půdy ve vlastnictví státu a ostatního nemovitého majetku do vlastnictví univerzity:
Majetková transformace na školních podnicích MZLU v Brně je provedena pouze z části.
V roce 2001 byla do majetku univerzity převedena většina lesních pozemků, tj. cca 10 tis. ha.
Z celkové výměry zemědělských pozemků 1.374 ha, nárokovaných k převodu Pozemkovým
fondem ČR, bylo na obou školních podnicích dosud převedeno jen cca 260 ha. Ze strany
univerzity byly včas splněny veškeré náležitosti nutné pro převod, přes mnohé urgence však
postup Pozemkového fondu ČR neodpovídá potřebám univerzity.
Pro legislativní komplikace se dosud neuskutečnil takřka žádný převod budov a
zastavěných pozemků (výjimkou je myslivna „Jezírko“ připravovaná pro projekt tzv. Lesní
školy). Během roku 2001 byly na různých úrovních (územní pracoviště Pozemkového fondu
ČR, Výkonný výbor Pozemkového fondu ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR) a ve
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spolupráci s ostatními univerzitami zemědělského charakteru vyvíjeny iniciativy směřující
k umožnění procesu převodu nemovitostí (budov a zastavěných pozemků) na univerzity, které
ve svém důsledku směrovaly až k návrhu na změnu legislativních předpisů.
Z výše uvedených důvodů úkol majetkové transformace na školních podnicích nadále trvá.
Ad 14) Uskutečnit komplex opatření zaměřených na racionalizaci organizace, řízení a
účelové činnosti sloučených zemědělských podniků Žabčice a Lednice:
S účinností od 1. ledna 2001 byly Školní zemědělský podnik Lednice a Školní zemědělský
podnik Žabčice MZLU v Brně sloučeny v jediný školní zemědělský podnik Žabčice.
Ředitelem sloučeného podniku byl jmenován Ing. Viktor Ševčík. Proces slučování byl
realizován v souladu s rozhodnutím rektora č. 12/2000, o sloučení školních zemědělských
podniků, a dle vypracovaného harmonogramu prací k přípravě realizace tohoto rozhodnutí
rektora, obsahujícího nejdůležitější úkoly související přímo se sloučením obou podniků. Byla
provedena reorganizace struktury řídícího aparátu podniku na obou jeho pracovištích (Žabčice
a Lednice), stanovena pracovní náplň a organizační začlenění jednotlivých středisek,
sloučena ekonomika a personální náležitosti obou bývalých podniků. Dále byl vypracován a
schválen Organizační řád sloučeného ŠZP Žabčice a byla sjednocena organizace zabezpečení
účelové činnosti ŠZP, kdy jediný pracovník je na obou pracovištích zodpovědný za její
metodické řízení a realizaci pro tři fakulty MZLU v Brně (Agronomická fakulta, Provozně
ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta).

II.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné,
vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy zemědělské a
lesnické univerzity v Brně pro rok 2003.

V roce 2003 bude pokračováno v realizaci Dlouhodobého záměru MZLU v Brně
v jednotlivých oblastech její činnosti, a to s důrazem na vymezené priority tohoto dokumentu.
V rámci těchto priorit bude soustředěna pozornost zejména na tyto úkoly:
1.

Uplatňovat trvale systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího procesu.

2.

Konstituovat v rámci MZLU v Brně Univerzitu třetího věku.

3.

Naplňovat záměry Brněnského centra evropských studií na MZLU v Brně.

4.

Zaměřit pozornost na priority formulované v Národním programu orientovaného
výzkumu a vývoje ČR, a to zejména při přípravě výzkumných projektů i v rámci již
řešených výzkumných záměrů fakult MZLU v Brně.

5.

Zvýšit počet publikací v časopisech s vyšším impact faktorem, a to zejména u studentů
v doktorských studijních programech.

6.

Realizovat intenzivnější zapojení studentů v doktorských studijních programech do
výuky na MZLU v Brně.

12

7.

Vypracovat poradenský projekt v rámci „Programu podpory poradenství ve veřejném
zájmu 9.B.C.“ a zapojit do tohoto projektu co nejvíce odborníků z MZLU v Brně.

8.

Naplnit záměry celouniverzitního projektu „International Exchange of Students for
Placements“ v rámci programu LEONARDO DA VINCI.

9.

Podporovat maximálně mobilitu studentů v rámci Evropského kreditního systému
(ECTS).

10. Provést reorganizaci pracovišť, která se na univerzitě zabývají informačními
technologiemi a zřídit celouniverzitní pracoviště.
11. Školní zemědělský podnik Žabčice:
• na obou pracovištích podniku pokračovat v zakládání vinohradů v rozsahu cca 10 –
15 ha a v obnově sadů na pracovišti Žabčice;
• v živočišné výrobě zvýšit kapacity výkrmu na roční produkci 5 – 6 tis. prasat;
• na středisku Zahradnictví v Lednici (dříve středisko Zahradnická farma) docílit
vyrovnaného hospodaření a zlepšit předpoklady pro realizaci praktické výuky
studentů.
12. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny:
• pokračovat v budování Centra celoživotního vzdělávání na zámku Křtiny;
• zvýšit úroveň ubytovacích a výukových kapacit v areálu ŠLP;
• řešit vyšší stupeň opracování dřevní suroviny z produkce ŠLP s cílem navýšení
přidané hodnoty a zlepšení ekonomických parametrů dřevařských provozů podniku;
• podporovat získávání stavebních materiálů z místních zdrojů a zvyšovat úroveň
technického vybavení kamenolomu Vranov.
13. Realizovat prioritně na úseku investičního rozvoje stavební akce uvedené v přiloženém
tabulkovém přehledu (tab. č. 1).
14. Pokračovat v započaté realizaci optimalizace majetku.
15. Realizovat v ročních etapách konkurence schopné ubytovací a stravovací zázemí pro
studenty, a to s využitím moderních informačních technologií a s vazbou na
celouniverzitní informační systém.

Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
rektor MZLU v Brně

Brno, květen 2002
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Tabulka č. 1
Aktualizace dlouhodobých záměrů v oblasti invest.výstavby pro rok 2003
(údaje v tis.Kč)
termín
p.č.

název akce

invest.finanční

zah/dok potřeby celkem

Invest.finanční potřeby ze zdrojů státního rozpočtu
2000

2001

2002

2003

14190

8677

2004

Objem invest.výdajů z jiných zdrojů v létech

2005

2006

2000

2001

2002

22

240

2003

2004

2005

1500

1500

1500

3000

3000

škola:
1 Zateplení obj.hlavních budov v areálu Č.Pole 0999/1203

51084 17650

10305

2 Objekt specializovaných výukových prostor

0302/1204

476102

10930

143636 200000 132261

205

3 Reko ZTI objektu A

0699/1202

1500

1500

4 Reko bufetu a menzy

0302/1202

1300

1300

5 Stavební úpravy obj.J-spojovací krček

0702/1002

6500

6500

6 Hospodářský objekt BZA

0800/1202

12000

12000

7 Modernizace počítačové sítě

0100/1203

6200

8 Výměna výtahu v obj.A

1201/0202

1020

9 El.zabezpečovací systém

0100/1203

1100

0601/1202

2940

11 Stav.úpravy učeben, laborat. A chodeb obj.A 0102/1003

14000

5000

1800

1800

10 Výstavba objektu Včelín

1700
100
440

920

210

220

1290

1650

230
3000

12 Výtah pro TZP v obj.A

0102/1202

13 Výtah pro TZP v obj.B

0102/1203

2600

100

2500

14 Reko ZTI objektu B

0102/1203

3100

100

2000

15 Stav.úpravy poslucháren C01 a C02

0702/1203

4000

1000

3000
3000

1000

16 Sanace Rybnič.zámečku v Lednici

0402/1203

4500

1500

17 Reko vstupu do budovy ZF v Lednici

0702/1202

1500

1500

18 Modernizace objektů ZF v Lednici

0102/1205

3800

800

19 Reko vozovek a chodníků v areálu Č.Pole

0904/1205

4000

1000

3000

20 Veřejné osvětlení v areálu Č.Pole

0605/1205

2300

300

2000

21 Reko objektu M

0304/0905

71000

1000

70000

22 Reko páteřních rozvodů nn

0303/0805

3100

23 Reko elektroinstalace objektů areálu Č.Pole

0104/0106

3300

24 Výsadba zeleně v areálu Č.Pole

0405/1205

2300

25 Drobné investiční akce

0102/1205

19500

škola celkem:

700546 17650

1000

100

21235

157826 208677 132261

0

0

440

1827

1000

1000

1000

2000

300

3000

300

2000

4500

5000

5000

5000

42330

21330

15400

92500
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Tabulka č. 1 (pokračování)
termín
p.č.

název akce

invest.finanční

zah/dok potřeby celkem

Invest.finanční potřeby ze zdrojů státního rozpočtu
2000

2001

2002

6100

4670

2003

2004

Objem invest.výdajů z jiných zdrojů v létech

2005

2006

2000

2001

1000

1090

2002

2003

2004

3000

3090

1000

1000

2005

SKM:
1 Modernizace obj.Taufer.kolejí (zateplení)

0103/1204

10400

2 Reko rozvodu vody a soc.zař.Taufer.koleje

0100/1202

16850 3000

3 Reko el.inst.bloků A,B,D kolejí JAK

0199/1205

12490

4 Modernizace obj.kolejí JAK (zateplení)

0103/1205

24000

1000

7000

9000

7000

5 Reko rozvodu vody a soc.zař. Koleje JAK

0103/1206

27000

1200 14000

5000

6800

6 Reko kanalizace bloku D koleje JAK

0103/1204

2000

7 Modernizace obj.kolejí Lednice (zateplení)

0102/1202

6500

8 Sedlová střecha kolejí Lednice

0103/1204

4000

9 Zvýšení počtu lůžek kolejí JAK

0104/1205

10100

10 Menza JAK - zateplení a rekonstrukce

0602/1002

32000

11 Reko výdejny jídel Taufer.kolejí

0103/1203

6000

12 Terénní úpravy areálu Taufer.kolejí

0105/1205

4000

SKM celkem:

2200

398

700

název akce

invest.finanční

zah/dok potřeby celkem

1000
2100

6102
540

260

3740

184

2000

9660

31300
4000

4000

155340 3000

termín
p.č.

400 10000

7198

42072

6600 31540

23660

13800

Invest.finanční potřeby ze zdrojů státního rozpočtu
2000

2001

2002

2003

2004

3200

1350

8840

4000

4090

4000

Objem invest.výdajů z jiných zdrojů v létech

2005

2006

2000

2001

2002

2003

409

2000

3091

2000

1687

2500

1957

2004

2005

0

0

ŠZP Žabčice:
1 Výsadba vinic 11ha Žabčice

0300/0303

7500

2000

2 Reko kravína VKK Žabčice

0100/1203

5300

1613

3 Reko porodny Přísnotice

0103/1203

4000

4000
2200

4 Míchárna krmiv Žabčice

0103/1203

2200

5 Výsadba vinic Lednice

0200/1203

7500

6 Zateplení tankové haly Lednice

0102/1202

1200

1200

7 Reko chladírny stř.ovocnictví Lednice

0102/1202

1500

1500

8 Sklad obilí Lednice

0102/1202

3000

3000

ŠZP Žabčice celkem:

32200

2013

0

0

0

6200

0

0

0

5626

1030

1439

12200

6735

15

Tabulka č. 1 (pokračování)
termín
p.č.

název akce

invest.finanční

zah/dok potřeby celkem

Invest.finanční potřeby ze zdrojů státního rozpočtu
2000

2001

2002

2003

Objem invest.výdajů z jiných zdrojů v létech

2004

2005

2006

34200 10000

15000

16000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

ŠLP Křtiny:
1 Zámek Křtiny

0199/1206

80200

2 Reko dřev.obj.Josefov

1101/1202

5670

3 Obnova rybníčku, nádrže

0103/1203

4200

4 Lesní škola Jezírko

0102/1204

17000

5000
1470

4200

9000

8000

4200

5 Přístřešek Rajhrad

0104/1204

700

6 Semenářská šlechtitelská stanice

0105/1206

1200

700

7 Plynofikace Útěchov

0103/1203

1600

8 Reko hájovny Dlouhý vrch

0104/1205

2500

9 Reko ubytovny Sauna

0105/1205

2000

10 Hájovna Vranov

0104/1205

5100

11 Reko domu Olomučany

0101/1205

2100

12 Zpevnění plochy Olomučany

0103/1203

2900

2900
600

1200
1600
1000

1500

2000

3100

900

1200

2000

13 Parkoviště na ústředí

0103/1203

600

14 Hájovna Sokolnice

0104/1205

3000

2000

1000

15 Střed.vzrostlé zeleně Řečkovice

0104/1205

6000

3000

3000

16 Prodejní stánek Soběšice

0605/1205

400

17 Prodejní stánek Klajdovka

0604/1204

400

18 Plynofikace dílny Adamov

0303/1204

3200

19 Plynofikace ústředí ŠLP

0104/1205

4400

20 Reko hájovny Habrůvka

0104/1204

2000

21 Pstruhárna Josefov

0104/1204

3000

22 Kanaliz.přípojka hájovny Jedovnice

0403/1203

210

23 Sušírna řeziva

1001/1202

9000

ŠLP Křtiny celkem:
24 Lesní cesty

MZLU CELKEM:

157380
0101/1206

400
400
1000
900

2200

1300

900

1300

2000
1500
210

0

0

32000

1042626 20650

0 34200 10900
8000

16803

8000

16300

8000

8000

200598 255937 177201

39960

16000

0

7200

1800

7200

17270

22710

16600

14700

hrazeno z prostředků Min.zemědělství ČR

29800

9266

13646

74900

54775

36490 111200

