Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 14.10.2015.
Přítomni:
Jan Havlíček, Jan Lepš, Jiří Pech, Lucie Prázdná, Michaela Syrová, Hana
Šantrůčková, Petr Šmilauer, Milan Štech, Radim Šumbera, Jakub Vlček
Omluveni:
Anna Humlová
Přizvaní a hosté:
Josef Elster, Miloš Jahoda, Hana Kropáčková, Lumír Luštický, Veronika
Přibylová, František Vácha
Oleg Ditrich, Václav Hypša, Jan Kaštovský Tomáš Polívka, Milan Předota,
Marie Šmilauerová, Tomáš Hauer, Václav Pavel, Jan Kavan, Petr Macek,
Rudolf Vohnout
1) Hlavním bodem programu byly finanční požadavky Centra polární ekologie
na uvedení výzkumného centra na Svalbardu do plného provozu a podmínky
dalšího fungování centra.
Josef Elster představil projekty, v rámci kterých byla vybudována infrastruktura
Centra polární ekologie a zdůvodnil aktuální finanční požadavky. Po rozsáhlé
diskusi senát dospěl k následujícím závěrům:
a) Schválil uvolnění prostředků na pokrytí nákladů proinvestovaných v roce
2015 na dovybavení lodi Clione (10 hlasů pro).
b) V případě, že provoz svalbardské infrastruktury nebude podpořen ze
státního rozpočtu, přislíbil senát podpořit základní provoz budov
(pronájem pozemku, energie, internetové připojení, pojištění apod.) z
rozpočtu roku 2016 (9 hlasů pro, 1 proti).
c) Odložil rozhodnutí o financování převozu lodi Clione na Svalbard až do
získání dalších podkladů. Především jde o prokázání alespoň minimálního
zájmu vědeckých týmů, které budou schopny uhradit významnější část
nákladů na roční provoz lodi. Dále je třeba zhodnotit rizika potenciálních
dalších vícenákladů.
d) Konstatoval, že vlastnictví a provoz infrastruktury na Svalbardu jsou
možné pouze za podmínky využívání fakultou a dostatečné produkce
kvalitních vědeckých výstupů. Udržování infrastruktury využívané
převážně jinými subjekty je dlouhodobě neakceptovatelné.
e) Bere na vědomí, že vědecké výsledky CPE budou po 2 dalších letech
zhodnoceny a na základě tohoto hodnocení bude rozhodnuto o zachování
či zrušení této skupiny.

V další diskusi byl vznesen dotaz na dodržení požadované výšky terénní stanice
v zálivu Petuniabukta. Ing Luštický konstatoval, že podle investičního oddělení
rektorátu stanice splňuje požadované parametry.
2) Senát schválil navržené změny rozpočtu na rok 2015. Nejvýznamnější
změnou je navýšení podpory pro open access podle stávajících pravidel na 500
tisíc Kč.
3) Zasedání akademické obce se uskuteční dne 18.11. Hodina a místo budou
upřesněny.
zapsal M. Štech
schváleno
22.10.2015

