Zápis z jednání AS PřF JU dne 7.4.2008
Přítomni (bez titulů): Fuchs, Šantrůčková, Šmilauerová, Štech, Říha, Kolář, Smýkal, Diáková,
Nguyen, Kaštovský (se zpožděním)
Omluveni (bez titulů): Lepš
Hosté (bez titulů): Grubhoffer, Kamišová, Hypša, Vácha
1. Zpráva o hospodaření fakulty v roce 2007.
Senát PřF JU jednomyslně schválil Rozbor hospodaření PřF JU za rok 2007
2. Rozpočet PřF JU na rok 2008
Senát PřF JU schválil rozpočet na rok 2008 (8 pro, žádný proti, 2 se zdrželi). Diskuse
probíhala k následujícím bodům: Expertní firma na evropské projekty a vznik 2 nových plných
úvazků – bez těchto výdajů by dle vedení fakulty nebylo reálné získat velké evropské dotace;
Delegační fond – je třeba se zabývat stálým nárůstem (návrhy řešení – větší příspěvek
uchazečů, refundace až po doložení výstupů, v případě opakované žádosti nutnost podané
publikace z předchozí podpory); Knihovní fond – je třeba zajistit, aby pokud možno neklesla
stávající dostupnost i na úkor jiných výdajů (v letošním roce končí jedna z národních licencí);
Dotace na povinná laboratorní cvičení – ozývají se hlasy, že stávající příspěvky neodrážejí
skutečné náklady (senát navrhne komisi, která se bude tímto problémem zabývat);
Antispamovací program – zjistit u dr. Dostálkové, pokud bude cena úměrná zařadit a zaplatit
z rezervy; SGA – podpořit na úkor delegačního fondu, upravit pravidla výstup; Víkendy pro
středoškolské učitele – pokusit se získat více prostředků z univerzitního grantu
3. Školka
Senát opětovně požádal Mgr. Kouteckého, aby se pokusil na univerzitním senátu otevřít
diskusi o zřízení školky pro děti zaměstnanců Univerzity.
4. Potvrzení změn ve struktuře PřF
Senát jednomyslně konstatuje, že zrušení katedry matematiky, chemie a fyziky bylo zcela
v souladu s logikou vzniku tří samostatných ústavů pro tyto obory. Senát dále jednomyslně
konstatuje, že rozhodnutí děkana o zařazení prof. Kindlmanna a dr. Jersákové na katedru
biologie ekosystémů je zcela v souladu s jejich odborným zaměřením a mělo by být přínosem
pro obě strany.
5. Projednání dopisu prof. Kindlmanna AS PřF JU a děkanovi PřF JU na téma budoucího
zařazení pracovníků bývalé katedry matematiky, chemie a fyziky a odpovědi děkana PřF
JU na tento dopis
Senát je přesvědčen, že odpověď děkana prof. Kindlmannovi nebyla v žádném případě
formulována s cílem poškodit pracovníky bývalé katedry matematiky, chemie a fyziky.
Senát věří, že všechny sporné otázky a odlišné pohledy na formulace obsažené v dopise lze
vyřešit vzájemným jednáním a dohodou děkana PřF JU a prof. Kindlmanna. Současně apeluje
na oba zúčastněné, aby tak učinili ku prospěchu dalšího rozvoje PřF JU a jejích studentů.
6. Souhlas s prodloužením pracovních smluv zaměstnanců nad 65 let
Senát jednomyslně souhlasí s prodloužením pracovních smluv předložených děkanem PřF JU.
Uzavření smluv a výše úvazku je v pravomoci příslušných vedoucích kateder.
7. Finanční rezerva
Senát jednomyslně souhlasí se zřízením zvláštní položky v rozpočtu PřF JU, určené pro
nenadálé potřeby (nejedná se o rezervní ford pro případ živelních pohrom). Stanovení její výše
a rozhodování o uvolnění prostředků je v pravomoci AS PřF JU.
Zapsal Milan Štech
Ověřil Roman Fuchs
Předseda AS BFJU

