
Zápis z online zasedání senátu 7.4.2020 

Spojeni (bez titulů)  
Senátoři: Petr Nguyen, Tomáš Fessl, Martina Konečná, Petr Šmilauer, Milan Štech, Magda Zrzavá, Ondřej 
Doktor, Viktorie Brožová, Aleš Lisner, Aneta Pilíková, Stanislava Wolfová, Hynek Mazanec (v kontaktu mimo 
MSTeam) – omluven Pavel Duda 
Hosté: Hana Šantrůčková, Tereza Švojgrová 

1) Hlavním bodem bylo projednání návrhu rozpočtu fakulty na rok 2020 
Návrh představila paní tajemnice Tereza Švojgrová. Senátoři měli návrh k dispozici předem, paní tajemnice 
prošla návrh a objasnila některé změny nebo nejasnosti a zodpověděla dotazy. 

Hlavní diskutované body: 
 Celkové předpokládané příjmy jsou o 21 mil. větší než v minulém roce. Dochází ale také k navýšení 

režie rektorátu. Paní děkanka předpokládá, že letošní rozdpočet krácen v důsledku současné situace 
nebude. Lze však předpokkládat, že se to odrazí v rozpočtu příštího roku. 

 Podpora arktické exkurze na Svalbard bude přesunuta do následujícího roku. 
 Katedrám jsou navýšeny finance provozní i RVO. Provozní lze převádět do následujícího roku bez 

omezení, RVO maximálně do výše 10%. 
 Do investic oproti původnímu návrhu doplněn laserový ploter. 
 Kvůli požadavku BC narostly náklady na dětskou skupinu Motýl. 
 Zařazena položka na přípravné práce pro budoucí rekonstrukci budovy O.  
 Odpisy z infrastruktury na Svalbardu se dělí do fakultního a centrálníhio FRIMu. 
 Do rozpočtu zařazena položka na opravy velkých přístrojů využívaných napříč fakultou. Finance budou 

přiděleny na základě posouzení potřebnosti.  
 Byla zařazena částka na mimořádné náklady spojené s koronavirem. 
 Z důvodu změny místa konání letního tábora navýšena částka na tuto propagační akci.  
 Zmíněny hlavní zrušené exkurze. 
 Kvůli změně harmonogramu rekonstrukce BC, můžeme zatím využívat některé prostory BC do 

odvolání. 
 Do rozpočtu nově zavedena položka hrazení pronajatých prostor v budovách JAIP a K3. 
 V položce mzdy sníženy pololetní odměny a zavedena položka na odměny v souvislosti s řešením 

mimořádné situace. 
 Od července navýšení základních tarifů neakademických pracovníků. Akademickým pracovníkům 

bude navýšeno až od nového roku zejména kvůli sladění s granty. 
 Fond FPP značí provozní finance, FUUP značí RVO finance. 

2) Dále předseda senátu informoval o připravovaném Zákonu o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a 
rozhodování na vysokých školách v roce 2020. Zákon zřejmě bude schálen až na konci měsíce, ale 
pravděpodobně bude mít retrospektivní účinnost. 
Na základě této informace bylo navrženo hlasovat o následující otázce: 

„Souhlasíte s korespondenčním projednáním návrhu rozpočtu po schválení projednávaného zákona za 
předpokladu, že senát JU schválí rozpočet v předpokládané výši.‟ 

V online hlasování bylo 12 hlasů pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti.  

Poté poděkovala paní děkanka i paní tajemnice a předseda senátu, který jednání následně ukončil. 

zapsal Milan Štech 

ověřil Petr Nguyen, předseda senátu 



Zápis o hlasování Akademického senátu PřF per rollam  

o návrhu rozpočtu PřF na rok 2020 

Na základě předchozího usnesení Akademického senátu PřF (AS) ze dne 7.4.2020 a v souladu se zákonem č. 
188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o 
posuzování doby studia pro účely dalších zákonů hlasoval AS o návrhu rozpočtu PřF na rok 2020 per rollam. 
Oproti návrhu projednanému 7.4.2020 byl rozpočet doplněn o výdaje na pořádání Hydrobiologické exkurze 
(20 tis. Kč), pořízení rekuperační jednotky do archivu (92 tis. Kč) a kofinancování projektu OPPIK Aplikace 3 a 
6 (1450 tis. Kč; projednáno a schváleno AS samostatně 30.4.2020). AS s aktualizovaným návrhem rozpočtu 
souhlasí. Odsouhlaseno 11.5.2020 (13 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

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

 

 
 
 


