Zápis ze zasedání akademického senátu PřF JU dne 24.4.2014
Přítomni (bez titulů): Milan Štech, Petr Šmilauer, Jan Lepš, Oldřich Říčan, Lukáš Valenta, Michaela Syrová, a
Pavel Duda
Nepřítomni: Hana Šantrůčková, Richard Klee, Anna Humlová, Vojtěch Študent
Přizváni: František Vácha, Marie Šmilauerová, Václav Hypša, Alena Kamišová, Jan Fesl
1) Senát schválil bez připomínek Rozbor hospodaření PřF JU za rok 2013.
2) Děkan František Vácha a tajemnice fakulty Alena Kamišová představili návrh rozpočtu PřF JU na rok 2014.
Senát schválil předložený rozpočet s výjimkou části peněz v kategorii rozvoj výzkumné organizace (RVO)
určené pro rozvoj jednotlivých kateder a pracovních skupin mimo finance RVO přidělené katedrám podle
výkonnostních kritérií.
Diskuse k rozpočtu se tak soustředila na požadavky úpravy RVO financí. Senát žádá vedení fakulty, aby
připravilo návrh čerpání zbývajících RVO prostředků podle následujících principů:
a) Senát souhlasí s dotací katedrám, které se stěhují do nových prostor a žádají finance na dodatečné
zařízení těchto prostor. Jedná se jak o katedry, které se přestěhovaly do nové budovy C, tak další
katedry nebo jejich části, které přecházejí do nových prostor v budově B nebo na bývalém rektorátě
(katedra genetiky, katedra biologie ekosystémů)
b) Přestože senát preferuje sestavení vyrovnaného rozpočtu, je ochoten uvolnit navíc finance z rezerv,
které se každoročně doplňují z odpisů investičního majetku (FRIM). Ovšem jen za předpokladu, že
o možnosti zažádat o tyto rozvojové finance za jasných pravidel budou znovu informovány všechny
pracovní skupiny napříč PřF a další finanční požadavky jednotlivých kateder/pracovních skupin
budou řádně zdůvodněny s ohledem na budoucí vědecký i pedagogický rozvoj fakulty.
c) Tyto dvě kategorie (zařízení v nových prostorách/investice do budoucího rozvoje) musí být v novém
návrhu zřetelně odděleny.
Diskuse k předloženému rozpočtu se dále zabývala následujícími body
a) Návrh financování gridového pole (ing. Fesl) – senát souhlasí. Bere přitom na vědomí, že se jedná o
pilotní část projektu a v případě úspěšného spuštění bude potřeba dalších financí.
b) Senát souhlasí s příslibem spolufinancování projektů Norských fondů (dr. Hais, doc. Elster) v letech
2015-2016, budou-li jejich projekty financovány. Celková finanční bilance přínosů pro fakultu a
naopak jejích výdajů by měla být víceméně vyrovnaná.
c) Děkan PřF v souvislosti s prezentovaným rozpočtem vysvětlil důvody, které vedly k vyčlenění
financí pro CPE a LAPE do samostatné kategorie. Další členění velkých celků však není záměrem
vedení fakulty.
3) Senát vzal bez připomínek na vědomí Etický kodex JU, který již byl schválen AS JU.
4) Senát PřF schválil toto složení volební komise pro volby do Akademického senátu JU:
předseda Mgr. Petr Vesely, Ph.D.
místopředsedkyně Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
členové
Bc.Radka Mühlsteinová,MSc.
Mgr. Alžběta Manukjanová
Mgr. Václav Šlouf, Ph.D.
Mgr. Michal Choma
Mgr. Vojtěch Študent
5) Různé
 Petr Šmilauer informoval senát o plánu vytvoření anglické mutace studentského hodnocení přednášek.
Milan Štech
předseda AS PřF JU

