Zápis č. 1/17
Zápis z kolegia děkana ze dne 23. 1. 2017

Přítomni (bez titulů) : D. Boukal, O. Ditrich, T. Doležal, L. Dostálek, I. Dostálková, R. Fuchs,
V. Hypša, J. Chmelař, J. Kaštovský, V. Komárková, V. Křivan, K. Pavlínová, M. Předota,
V. Přibylová, J. Šantrůček, H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, F. Vácha.

Na úvod všechny přítomné přivítal děkan F. Vácha.

Sdělení děkana
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐

F. Vácha informoval přítomné o datu konání příštího kolegia ‐ 20. 2. 2017
bude věnováno rozpočtu na rok 2017 a podal krátkou informaci k tomuto tématu.
F. Vácha podal informaci o novém mzdovém systému JU, který by měl vstoupit v
platnost v roce 2018.
F. Vácha informovat o volbě senátu PřF, který je zvolen na 3 roky – předsedkyní
senátu byla zvolena H. Šantrůčková, místopředsedkyní studentka Lenka
Myslivečková (UAI).
F. Vácha dále informoval o zřízení Rady pro vnitřní hodnocení a přípravě kandidátky
za PřF.
F. Vácha informoval o veřejných zakázkách a o povinnosti velkého výběrového řízení
při nákupu materiálu nad 2 mil. Kč.
K tomuto tématu následovala diskuse.
F. Vácha informoval o úmyslu rektorátu preferovat – Dynamický nákupní systém
F. Vácha informoval o snaze navrácení fakturantky na děkanát PřF.
F. Vácha podal informaci o finanční kompenzaci řešitelům grantů (u kterých nelze
navýšit mzdové prostředky)
stávající stav – 3 % navýšení z celkového objemu.
Následovala diskuse všech přítomných o formě a metodice kompenzace/motivace
k podávání grantů, možnostech navýšení finančních prostředků na tuto pobídky,
mzdovém systému na fakultě a o motivaci řešitelů grantů a mladých vědeckých
pracovníků.

Sdělení tajemnice
‐
‐

V. Přibylová podala vysvětlující informace k nákupům dle nového zákona platného od
1. 10. 2016
V. Přibylová informovala o situaci která, vede ke snaze o navrácení fakturantky na
děkanát PřF.

‐

V. Přibylová na závěr upozornila na zaslání požadavků k rozpočtu před konáním
příštího kolegia děkana ‐ 20. 2. 2017.

Sdělení proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
‐

‐

V. Hypša informoval o výsledcích z jednání, kterého se zúčastnil na rektorátu ohledně
navrácení fakturantky na děkanát PřF a ohledně nákupu materiálu – sledování limitů
nákupů.
Proběhla diskuse k systému nákupů na JU.

Sdělení proděkanky pro doktorská studia
‐

PrF loni snížila a letos už nebude BC platit za školení studentů PřF JU. Ušetřené
finance budou převedeny do rozpočtů kateder, zmiňované navýšení dotace na
výuku. Studenti mohou na příslušné katedře požádat o finanční podporu (výjezdů na
stáž, na konferenci, na zakoupení materiálu na pokusy a pod.), rozhodnutí je čistě
v gesci a na uvážení vedoucího katedry, resp. katedrové politiky.

Různé:
‐

Kolegium děkana souhlasilo s podpořením výzvy prof. Hrušky k zákonu 114/1992 Sb.
o ochraně přírody vráceného Senátem ČR

Zapsala: Jaroslava Hrušková

Ověřil a doplnil : Veronika Přibylová, František Vácha

