
Zápis o hlasování Akademického senátu PřF JU per rollam  

v období leden až duben 2020 

 

Akademický senát hlasoval formou e‐mailových zpráv o následujících návrzích:  

 Projednání návrhu Organizačního řádu PřF a Organizačního řádu České polární stanice 
Josefa Svobody. Odsouhlaseno 10. ledna 2020 (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). 

 
 Rozhodnutí o podmínkách přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních 

programech pro akademický rok 2020/2021. Odsouhlaseno 15. ledna 2020 (11 pro, 
0 proti, 2 se zdrželi). 
 

 Žádost o spolufinancování projektu prof. Elstera "Algal mineral nutrients utilization and 
toxicity test of drinking/wastewaters in Longyearbyen" dle návrhu (84 tis. Kč mzdové 
prostředky a 77 tis. Kč RVO z dílčího rozpočtu Centra polární ekologie). Zamítnuto 
11. února 2020 z důvodu podání žádosti o spolufinancování až po podání projektu 
(3 pro, 5 proti, 5 se zdrželo). 
 

 Žádost o spolufinancování projektu Dr. Šabacké "Microbial Interaction Computational 
modelling for sustainable BIoprocess Optimization (MICBIO)" dle návrhu návrhu 
(1000 tis. Kč mzdové prostředky a 256 tis. Kč z dílčího rozpočtu Centra polární ekologie). 
Odsouhlaseno 13. února 2020 (11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). 

 
 Rozhodnutí o financování projektů Studentské grantové agentury PřF. Na základě 

hodnocení schválena podpora projektů  v kategoriích A a B. Odsouhlaseno 14. února 
2020 (12 pro, 0 proti, 1 se zdržel). 
 

 Souhlas s navýšením výdajů v připravovaném rozpočtu PřF pro r. 2020 spojených s 
realizací stavebních úprav v budově C souvisejících s instalací generátoru N2. AS souhlasí 
s navýšením výdajů v rozpočtu PřF o 451 tis. Kč. Odsouhlaseno 18. února 2020 (12 pro, 
0 proti, 1 se zdržel). 
 

 Předběžný souhlas se spolufinancováním investic, jejichž nákup bude plánován v rámci 
právě připravovaných grantů GAČR. Odsouhlaseno 10. března 2020 (10 pro, 0 proti, 3 se 
zdrželi). 
 

 Souhlas s navýšením výdajů v připravovaném rozpočtu PřF pro r. 2020 o kofinancování 
projektu OPPIK doc. Straňáka. AS souhlasí s navýšením výdajů v rozpočtu PřF o 1450 tis. 
Kč. Odsouhlaseno 30. dubna 2020 (11 pro, 1 proti, 1 se zdržel). 
 



 rozpocet – projednan 2020‐04‐07, zmeny 0 tis. na Hydrobiologickou exkurzi 
(nedopatrenim byla zrusena, i kdyz se konat bude) a 92 tis. na rekuperacni jednotku, 
ktera prijde do archivu budovaneho v pronajatych prostorach na Ustavu molekularni 
biologie rostlin, BC AVCR, hlasovani per rollam 13 pro. 11.5.2020 
 

 Vyroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2019. 21.5. 13 pro 
 

 Výroční zpráva o činnosti PřF za rok 2019. 2.6. 2020, 12 pro, 1 se zdrzel 
 

 Změny v rozpočtu ‐ doplneni nakladu na praktikum z Imunulogie (58 tis. ) a vybaveni 
uceben C1 a B1 audiovideo technikou umoznujici videokonference (celkem 107 tis.) a 
rezie a vratka z nich za dodatecne financovany grant doc. Sumbery (310 tis. a 155 tis.). 
2.6.2020 13 pro 
 

Akademický senát dne 9. června 2020 projednal tento přehled a odsouhlasil jej počtem 12 hlasů 
pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel. 
 
 


