Zápis č. 1/14
Zápis z kolegia děkana ze dne 7. dubna 2014
Přítomni (bez titulů): J. Beneš, D. Boukal, J. Bříza, L. Dostálek, I. Dostálková, R. Fuchs, V.
Hypša, A. Kamišová, J. Kaštovský, Š. Klementová, D. Kodrík, P. Kos, V. Křivan, M. Předota, I.
Šauman, M. Šmilauerová, F. Vácha.
Omluveni (bez titulů): J. Elster, J. Šantrůček.
Zasedání zahájil a přítomné přivítal děkan F. Vácha.
Sdělení děkana




F. Vácha informoval o programu kolegia děkana, kterým je návrh rozpočtu PřF na rok
2014.
F. Vácha informoval o plánovaném ukončení činnosti Laboratoře genomiky (sekvenování
vzorků). PřF již nebude provoz laboratoře podporovat. Laboratoř bude fungovat, dokud
bude sekvenátor provozuschopný.
F. Vácha informoval o jednání se zástupcem firmy Seqme, která by sekvenování vzorků
byla schopna provozovat po skončení činnosti Laboratoře genomiky.

Sdělení tajemnice




A. Kamišová informovala o návrhu rozpočtu PřF pro rok 2014. Rozpočet zatím není
schválený Ak. Senátem JU.
A. Kamišová upozornila, že rektorát JU ukončil Rámcovou smlouvu pro nákup výpočetní
techniky. Bude uzavřena nová Rámcová smlouva.
A. Kamišová upozornila na včasné čerpání dovolených.

Sdělení proděkana pro rozvoj a vnější vztahy





V. Hypša informoval o využití RVO prostředků (investice).
V. Hypša informoval, že se od 22.4. do 25.4.2014 bude na PřF konat Biologická
olympiáda.
V. Hypša informoval o personálním složení projektového oddělení (R. Krinesová, I.
Arsentiev a J. Fajtl).
V. Hypša informoval o výzdobě budovy „C“ (ploutev, obraz).

Sdělení proděkanky pro studium:
 Š. Klementová informovala o počtu přihlášek na PřF. Viz příloha zápisu č. 1.



Sdělení proděkana pro vědu
 M. Předota připomněl přítomným možnost žádat o finanční prostředky z rektorátu na
mimořádné aktivity spojené s:
1) mimořádnými aktivitami spojenými s VaV - např. pořádání konferencí, zvaní vědců,
vydání mimořádné knihy, vědecké vybavení apod. - aktivity nejsou striktně dány.
2) univerzitní postdoktorské pozice - až na dva roky. Plánuje se každý rok podpořit 1
postdoka z přírodovědné / zemědělské oblasti (postdok pozice na 2 roky).
Termín pro postdoky je 10. 4., pro další aktivity je 24. 4. 2014.

Termín příštího kolegia bude upřesněn.
Zapsala: Hana Sýkorová

Ověřil a doplnil: František Vácha

