Zasedání senátu přírodovědecké fakulty 27. 4. 2016
Přítomni: Milan Štech, Petr Šmilauer, Jan Lepš, Hana Šantrůčková, Radim Šumbera, Jiří Pech; Jakub Vlček,
Anna Humlová, Pavel Duda, Jan Havlíček (od bodu 5e)
Omluvení: Michaela Syrová
Přizvaní: František Vácha, Marie Šmilauerová, Veronika Přibylová
Zápis provedla A. Humlová, upravil M. Štech
1) Nahrazení senátorky studentské komory senátu PřF
a. Pavel Duda nastupuje do studentské komory senátu PřF místo Lucie Prázdné, která ke
dni 27. 4. přerušila studium. P. Duda byl v minulých volbách prvním náhradníkem
2) Organizační struktura fakulty
a. Slučování kateder: děkan představil důvody ke sloučení kateder genetiky a molekulární
biologie; fyziologie živočichů a zoologie. Senát jeho návrh jednomyslně schválil
3) Rozčlenění ústavů mimo ČB k příslušným katedrám
a. Senát doporučil děkanovi promyslet možnost začlenění pracovníků Fotosyntetického
centra, Opatovického mlýna a Laboratoře proteinů do příslušných kateder, ke kterým
náleží
4) Využitelnost laboratoře v budově C
a. Hana Šantrůčková vznesla dotaz o využitelnosti laboratoře v budově C. Děkan senátu
sdělil plán využití této laboratoře jako servisního pracoviště fakulty
5) Rozpočet fakulty
a. Plán financování: Děkan představil senátu návrh rozpočtu na rok 2016 a porovnání
s loňskými údaji
b. Petr Šmilauer navrhl pozměňovací návrh 10% navýšení RVO financí pro katedry. Tento
návrh byl senátem jednomyslně schválen
c. Nový mzdový předpis: děkan upozornil senát na pravděpodobné přijetí nové mzdového
předpisu. Zmínil návrh podpory mladých pracovníků a uvažované navýšení mezd
zaměstnanců o 5 %.
d. Snížení prostředků pro AV: děkan seznámil senát se snížením platby BC AVČR na
polovinu v příštím roce a v roce 2018 pak úplným zrušením poplatků (vyjma pronájmů
pronajímaných prostor řešených smluvně)
e. Čerpání FRIM:
i. Senát uvolnil peníze pro udržení serveru Moodle
ii. Prostředky na pořízení obrazu do budovy C byly schváleny následujícím
poměrem
1. Pro: 6 hlasů (kompletní zaměstnanecká komora)
2. Zdrželi se: 4 hlasy (všichni přítomní ze studentské komory)
f. Financování exkurzí: senát se na návrh Milana Štecha shodl na potřebě změny pravidel
financování terénních exkurzí a doporučil připravit jasná pravidla pro financování
terénních exkurzí od roku 2017 podle těchto principů:
i. Financování fakultou pouze vlajkových exkurzí
ii. Dotace na menši exkurze čerpat z kateder, respektive zvýšit spoluúčast studentů

Senát jednomyslně hlasováním schválil čerpání 50 % jednotlivých položek navrženého rozpočtu (mimo
FRIM kde je schváleno čerpání v plné výši). Plné čerpání bude umožněno až podle výsledné podoby
univerzitního rozpočtu.
6) Různé
a. Dendrologická zahrada: Milan Štech upozornil děkana na nejasnosti v prezentaci
dendrologické zahrady jako zahrady BC, přestože PřF se finančně výrazně podílela na
kofinancování projektu
b. Změna návrhu podpory doktorandů: Majka Šmilauerová představila senátu aktuální
návrh podpory doktorandů
c. Změna plánu studia: senát dlouze diskutoval aktuální návrh na změně studijního plánu
bakalářského studia a shodl se na jeho přípravě pro akademický rok 2017/2018

