Zápis ze zasedání akademického senátu PřF JU, 26. 5. 2016
Přítomní senátoři: Milan Štech, Radim Šumbera, Petr Šmilauer, Jan Lepš, Jiří Pech,
Michaela Syrová, Jakub Vlček, Pavel Duda, Anna Humlová
Omluvení senátoři: Hana Šantrůčková, Jan Havlíček
Přizvaní: František Vácha, Veronika Přibylová, Josef Elster, Rüdiger Ettrich, Marie
Šmilauerová
Zápis provedla: Anna Humlová, ověřil Milan Štech
1) Josef Elster – financování infrastruktury na Svalbardu
a. J. Elster představil senátu financování infrastruktury stanice, ceník
pronajímaných služeb a cenové kalkulace, publikační činnost a plánované
kurzy.
2) Rüdiger Ettrich o spoluúčast PřF na financování letní školy na Nových Hradech
a. R. Ettrich představil senátu činnosti projektu letní školy a financování kurzů
z Visegrádského fondu
b. Senát jednomyslně schválil spoluúčast PřF na financování letní školy (Annual
summer school in molecular biophysics and system biology 2016) ve výši
3394 EUR, tj. 91638 Kč při kurzu 1 EUR = 27 Kč
c. Senát nepožaduje každoroční schvalování spolufinancování projektu letní
školy z Visegrádských fondů, pokud se zásadně nezmění podmínky a výše
spoluúčasti.
3) Příspěvky na režie provozu centra v Nových Hradech
a. Senát jednomyslně schválil letošní příspěvek ve výši 185 tis. pro výukové
kurzy pořádané v centru v Nových Hradech
b. Senát pověřil vedení fakulty, aby společně s garanty příslušných oborů a R.
Ettrichem vyčíslilo skutečné náklady na výukové kurzy probíhající v Nových
Hradech. Pro následující roky navrhuje financování podle pravidel platných
pro všechny spolupracující ústavy AV ČR.
4) Změny v rozpočtu pro rok 2016
a. V. Přibylová představila změny v předběžně schváleném rozpočtu fakulty pro
rok 2016
b. Senát jednomyslně schválil navýšení peněz pro katedry o 3 miliony
c. Milan Štech navrhl koupi druhého 9místného vozidla (Opel) z fondu FRIM,
senát návrh jednomyslně schválil
d. Děkan představil přesun serverovny z UMBRu do TZ budovy C, senát
jednomyslně financování schválil
e. Petr Šmilauer navrhl softwarovou úpravu SHP, jejíž financování senát
jednomyslně schválil
f. V. Přibylová upozornila na změnu financování DS Motýl, která znamená
navýšení příspěvku fakulty. Diskuse proběhla o snížení spoluúčasti rodičů z
3000 Kč na 1800 Kč, což je suma placená rodiči z AV ČR. Senát prozatím
navrhuje setrvat na 3000 Kč a vrátit se k diskusi na podzim a nastavit
podmínky jednotně i pro nově otevřenou DS JU.
g. M. Syrová vznesla dotaz ohledně přístupu do kolostavu při LAPE a navrhuje
změnu z klíčového na ID systém. Senát schválil uvolnění částky 50 tis.
h. Senát jednomyslně schválil výroční zprávu i rozpočet pro rok 2016

5) Různé
a. M. Syrová přišla s návrhem změny webových stránek: vyhledávání,
zobrazování a aktualizace dokumentů, PDF dokumenty zobrazovat přímo na
webu. Senát tento návrh plně podporuje.
b. M. Syrová vznesla dotaz ohledně poplatků za předměty výstupního minima
magisterského studia absolvované již v bakaláři.

