Zápis z jednání Akademického senátu PřF JU dne 18. 10. 2018
Přítomni:
Hana Šantrůčková, Lenka Závitkovská, Jan Lepš, Roman Fuchs, Magda Zrzavá, Petr Šmilauer, Milan
Štech, Ondřej Doktor, Jarmila Krásová, Jakub Vlček

Nepřítomni:
Hynek Mazanec

Přizvaní:
František Vácha, Tereza Švojgrová
Senát je usnášeníschopný.
Zápis provedl: Ondřej Doktor
Zápis ověřila: Hana Šantrůčková
1. Senát projednal Výroční zprávu o činnosti PřF JU za rok 2017. Paní předsedkyně dává
hlasovat o návrhu schválit Výroční zprávu o činnosti PřF JU za rok 2017 v předloženém znění:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát jednomyslně schválil Výroční zprávu o činnosti PřF JU za rok 2017 v předloženém
znění.
2. Senát projednal a hlasoval o schválení nového Volebního řádu PřF JU po úpravách právníkem
JU a souvisejících změn v Jednacím řádu PřF JU. Senát vyzval předsedkyni k bezodkladnému
předložení dokumentů předsedkyni AS JU s žádostí o projednání na listopadové schůzi AS JU.
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát jednomyslně schválil VŘ PřF JU a JŘ PřF JU v předloženém znění.

3. Šantrůčková přednáší senátu žádost o schválení kofinancování grantu Josefa Elstera
(Centrum polární ekologie) dle dodaných podkladů, ekonomická bilance pro fakultu je
pozitivní. Paní předsedkyně dává po diskusi o návrhu hlasovat:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát jednomyslně schválil kofinancování grantu Josefa Elstera dle dodaných podkladů.
4. Šantrůčková přednáší senátu podnět zaměstnanců: Bylo by možné provádět školení BOZP
přes e-learning? Přichází též informace, že studenti vyšších ročníků si na školení jen matně
vzpomínají. Šantrůčková: Studenti jsou proškoleni od prvního ročníku, zde by neměl být
problém. Senát pověřuje děkana, aby prověřil, jak proškolení studentů probíhá. Fuchs:
Počet zahraničních studentů stoupá, prezentace k BOZP by měla být také v cizím jazyce.
Doporučuje školitele p. Švarce z univerzity na základě dobré zkušenosti. Senát pověřuje pana
děkana jednáním o zajištění cizojazyčného školení BOZP s vedením univerzity.

5. Šantrůčková přednáší senátu podnět od členů akademické obce: Bylo by možné zaměnit
papírové rezervování automobilů za elektronické? Pan děkan informuje, že na věci se již
pracuje, senát pověřuje pana děkana k dalšímu postupu v této věci. Fuchs dodává, že by
bylo vhodné zavést přednostní právo na automobil pro kurzy zapsané ve STAGu v době
předzápisu.
6. Šantrůčková informuje ohledně stavu změn Jednacího a Volebního řádu AS PřF JU, které byly
projednány na předchozích jednáních: Projednání se zdrželo kvůli procesním záležitostem,
mělo by být projednáno na schůzi AS JU dne 14. listopadu 2018. Pokud Legislativní komise AS
JU provede korekce, bude nutné změny těchto předpisů znovu schválit AS PřF JU. Tím
zároveň odpovídá na dotaz Doktora, proč je na webu stará verze těchto dokumentů, když
v zápise z minulého jednání senátu je schválení změn. Doktor dále žádá o zaslání
provedených změn, aby se s nimi mohl seznámit, což Šantrůčková přislíbila.
Paní předsedkyně dává hlasovat o návrhu schvalovat případné změny Jednacího a Volebního
řádu AS PřF JU per rollam:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát jednomyslně schválil, že případné změny Jednacího a Volebního řádu AS PřF JU
mohou být schváleny AS PřF JU per rollam.
7. Šantrůčková informuje, že současnému děkanovi fakulty končí funkční období 31. března
2018 a že je v souvislosti s tím nutno zahájit přípravu pro volbu nového děkana, v souladu
s limity, které jsou dané vnitřními předpisy fakulty. Šantrůčková navrhuje tuto proceduru:
a. 3. ledna 2018 vyvěsit na úřední desce výzvu k podávání návrhů na funkci děkana
fakulty.
b. Do 17. ledna 2018 přijímat tyto návrhy, poté oslovit navržené, zda kandidaturu
přijímají.
c. 24. ledna 2018 zveřejnit seznam kandidátů.
d. Začátkem února, po začátku semestru, zorganizovat představení kandidátů
s následnou volbou.
Paní předsedkyně dává hlasovat o návrhu zahájit proceduru hned po novém roce:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát jednomyslně schválil zahájení procedury pro volbu nového děkana hned po novém
roce.
Paní předsedkyně dává dále hlasovat o návrhu schvalovat a volit volební komisi pro volbu
děkana per rollam:
Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát jednomyslně schválil návrhu schvalovat a volit volební komisi pro volbu děkana per
rollam.

8. Paní předsedkyně Šantrůčková senátu oznamuje svůj záměr vzdát se členství v AS PřF ke dni
1. 11. 2018. . Senát její oznámení vzal na vědomí. Z tohoto důvodu oslovila paní předsedkyně
náhradníka dle výsledků voleb do AS PřF, kterým je paní docentka Iva Dostálková, zda přijme
členství v AS PřF. Doc. Dostálková oznámila, že členství přijme.
Se zánikem členstvím Šantrůčkové dojde k uvolnění funkce předsedy AS PřF. Z toho důvodu
navrhuje Šantrůčková provést již na tomto jednání volbu nového předsedy, který se ujme
funkce od 1. 11. 2018. Závitkovská podává protinávrh, aby se s volbu předsedy vyčkalo a
volba proběhla až po nástupu doc. Dostálkové do senátu, která nahradí Šantrůčkovou. Paní
předsedkyně dává o tomto protinávrhu hlasovat:
Pro: 3 (z toho 2 studenti)

Proti: 6 (z toho 2 studenti)

Zdrželi se: 0

Senát neschválil protinávrh vyčkat s volbou předsedy na dobu po nástupu doc. Dostálkové
do senátu a podpořil provedení volby předsedy nyní.
9. Paní předsedkyně zahájila volbu nového předsedy AS PřF, který se ujme funkce od 1. 11.
2018, a to tajným hlasováním. Navrženi jsou Magda Zrzavá a Petr Šmilauer, oba návrh přijali.
Výsledek tajného hlasování:
Magda Zrzavá: 4

Petr Šmilauer: 6

Neplatných hlasů: 0

Senát v tajné volbě zvolil předsedou AS PřF od 1. 11. 2018 Petra Šmilauera.
10. Závitkovská sděluje paní předsedkyni senátu svou rezignaci na pozici místopředsedkyně
senátu s okamžitou platností (členkou senátu však nadále zůstává), žádá paní předsedkyni o
volbu nového místopředsedy a navrhuje Jakuba Vlčka. Paní předsedkyně oslovuje zbylé
přítomné členy studentské komory Krásovou a Doktora, ani jeden z nich však navržení
nepřijal. Paní předsedkyně zahájila volbu nového místopředsedy AS PřF tajným hlasováním.
Výsledek tajného hlasování:
Jakub Vlček: 10

Neplatných hlasů: 0

Senát v tajné volbě jednomyslně zvolil místopředsedou AS PřF s okamžitou platností
Jakuba Vlčka.
11. Paní předsedkyně znovu otevírá požadavek na schválení mimořádného výdaje „Odkup
vypreparované kostry slona indického“ z důvodu nových skutečností, které se od minulého
neúspěšného schválení objevily. Celková cena preparace, instalace a dopravy cca 300 tis. Kč
se nezměnila, nicméně katedra zoologie přispěje na nákup z vlastních prostředků 50 tis. Kč,
katedra biologie ekosystémů přispěje cca 10 – 20 tis. Kč, fakulta uhradí zbytek z prostředků
na výuku s tím, že by paní Švojgrová zažádala o přesun neinvestičních peněz do investičních.
Dle vyjádření zoologů bude kostra sloužit jako první položka do kolekce koster „Evoluce“,
která bude vystavena ve veřejných prostorách fakulty. Paní předsedkyně dává po diskusi o
požadavku hlasovat:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželi se: 2

Senát schválil mimořádný výdaj „Odkup vypreparované kostry slona indického“ v uvedené
variantě.
(Jednání opustila Závitkovská, počet přítomných členů se snížil na 9, z toho 6 akademických
pracovníků a 3 studenti, senát je stále usnášeníschopný)
12. Vácha: Fyzici mají záměr zhotovit a instalovat do prostor budovy C Foucaultovo kyvadlo.
Pokusí se ho zhotovit svépomocí, pokud by se nakupovalo byla by příp. investice cca 100 tis.
Kč. Senát vzal záměr fyziků na vědomí a pověřuje pana děkana k jednání s nimi tak, aby
připravili variantní řešení, které poté předloží senátu ke schválení.
13. Vácha: V souvislosti s rekonstrukcí budov Biologického centra bude vypovězena nájemní
smlouva a PřF bude nucena pronajaté prostory v BC opustit – do 30.6.2019 dostane PřF
výpověď z části BC (HW laboratoř, matematika, fyzika, Pč1 a další), do konce 2019 ze všech
zbývajících prostor v budově THZ (UAI, pracoviště doc. Boukala, RNDr. Haise, propagační
oddělení). Pan děkan informoval senát o jednáních, které v této věci vede a o možnostech
náhradních prostor, které vyjednal: Správa kolejí a menz nabízí (jedno) 1. patro koleje K2
nebo K3, PF JU nabízí prostory v budově tzv. „hotýlku“, vedle stadionu Slávie, polovina patra 6 nebo 7 místností, JVTP nabízí volné laboratoře, vše na dobu 2-3 let. Děkan navrhuje toto
řešení: pracoviště doc. Boukala přesunout do prostor nabízených PF, HW laboratoř, IT služby
a zařízení UAI do JVTP, ostatní (především kanceláře UAI) do budovy kolejí. Náklady na nájem
nových prostor by měly být srovnatelné s těmi, které se v současnosti platí BC, řešení bude
pro rozpočet neutrální. Doktor upozorňuje, že prostory kolejí jsou v nevyhovujícím
technickém stavu, zejména co se týká počítačové sítě. Pan děkan přislíbil poskytnutí
prostředků z fakultního rozpočtu na investice, které by to napravili (zejména zavedení nové
počítačové sítě, klimatizace do kanceláří atp.). Senát vzal po diskusi informace pana děkana
na vědomí.
14. Vácha přednáší návrh katedry botaniky na schválení příspěvku 50 tis. Kč z prostředků fakulty
na vydání knihy prof Pracha (v knize bude uvedeno logo a bude tak sloužit mj. k propagaci
fakulty. Po diskuzi senát podmínečně schválil příspěvek ve výši 40 tis. Kč z prostředků fakulty
za předpokladu, že katedra botaniky přispěje z vlastních prostředků dalších 10 tis. Kč:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát schválil příspěvek na vydání knihy prof Pracha s uvedením loga fakulty ve výši 40 tis.
Kč z prostředků fakulty za předpokladu, že katedra botaniky přispěje z vlastních prostředků
dalších 10 tis. Kč
15. Paní tajemnice Švojgrová informovala senát o navýšení příjmů v rozpočtu PřF. Pan děkan
informoval o nové metodice univerzity, novém fondu a jeho efektu pro rozpočet fakult.
Senát jejich informace vzal na vědomí.
16. Lepš přednáší senátu svůj záměr akreditovat nový obor „Ecology“ v angličtině, shrnuje
důvody pro jeho vytvoření a žádá o vyjádření senátu. Senát připomíná, že akreditace spadají
do kompetence VR PřF JU, nicméně akreditaci tohoto oboru podporuje.

17. Šmilauer se dotazuje pana děkana na stav zavádění elektronických indexů. Pan děkan
informuje, že spuštění od příštího akademického roku a komunikuje informace od paní
studijní proděkanky, že ke spuštění nemůže dojít v průběhu akademického roku a letos to již
nestihla.
18. Doktor žádá paní předsedkyni, aby informace o termínu jednání senátu byla vhodně
zveřejnována na webu fakulty s dostatečným předstihem tak, aby se ho mohli příp. zúčastnit
další členové akademické obce. Paní předsedkyně se omluvila za nevyvěšení informace o
konání této schůze a přislíbila nápravu.
19. Paní předsedkyně přednáší návrh na odročení setkání akademické obce z listopadu 2018 na
únor 2019 s ohledem na volbu nového děkana a dává o tomto návrhu hlasovat:
Pro: 9

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Senát schválil návrh na odročení odročení setkání akademické obce z listopadu 2018 na
únor 2019.
(Jednání senátu bylo ukončeno)

