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Zápis ze 17. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké 

fakulty Masarykovy univerzity (24. dubna 2017) 
 

Čj.: MU-IS/74964/2017/542531/PřF-1 

Schválený program jednání: 

1. Rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2017 na rozpočet centralizovaných 
nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené děkanem. 

2. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU. 

3. Volba členů a předsedy volební komise pro projednání návrhu na jmenování děkana 

PřF. 

4. Různé. 

 

Přijatá usnesení a závěry: 

1. Akademický senát schválil rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2017 na 

rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené 

děkanem. 

2. Akademický senát schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů 

Přírodovědecké fakulty MU. 

3. Akademický senát zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana 

Přírodovědecké fakulty MU doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu 

Peschelovou, prof. RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., 

prof. RNDr. Jana Šmardu, CSc., a doc. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise 

byl zvolen doc. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. 

 

Přílohy zápisu: 

1. Schválené rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2017 na rozpočet 

centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů. 

2. Schválené opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty 

MU. 
 
 

https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/68976902/70508001/Rozpocet_2017_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/68976902/70508001/Rozpocet_2017_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/68976902/70508001/Opatreni_dekana_5-2017_signedFile.pdf
https://is.muni.cz/do/sci/as/AS_09/51467114/68976902/70508001/Opatreni_dekana_5-2017_signedFile.pdf
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Průběh jednání 

 

1. Schválení programu jednání 
 

Hlasování: pro 19 / proti 0 / zdržel se 0 

 

2. Rozdělení finančních prostředků PřF MU na rok 2017 na 

rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty 

jednotlivých ústavů, předložené děkanem 
 

Pan děkan informoval senát o tom, že předložený rozpočet schválila ekonomická komise 

senátu i rozšířené kolegium děkana. Vysvětlil způsob, který používá pro rozdělení 

rozpočtu ministerstvo. V pravidlech univerzity je od pravidel MŠMT odchylka (na úkor 

absolventů byla posílena mobilita).  

Kvůli narůstající administrativní zátěži z projektů bude potřeba navýšit počet 
zaměstnanců děkanátu. (VaV, personální a ekonomické oddělení + propagace fakulty). 

 

Prof. Šimon Hilscher podrobně vysvětlil rozdělení finančních prostředků pomocí 

připravených tabulek (srovnání pravidel za rok 2016 a 2017, způsob rozpočítání PVČ, IP, 
SV atd.). 

 

Doc. Šerý – ekonomická komise projednala předložený rozpočet, ten byl jednomyslně 

doporučen ke schválení. 

 

Diskuze: 
Buryška – zaujalo mě, že ÚEB klesá. 

Leichmann – je to způsobeno tím, že z ÚEB před časem odešla skupina prof. Fajkuse do 

NCBR a CEITEC.  

Paruch – ohledně propagace fakulty - je tam nějaký záměr, kam se chceme dostat, do jakého 
stupně? 

Leichmann – jedna věc je přímá propagace Přírodovědecké fakulty, druhá věc je koordinace 

jednotlivých oborů, které se propagují samy. Mělo by to mít jednotný styl. 

Paruch – náklady spojené s propagací budou hrazeny z fakulty? 

Leichmann – ne. Každý ústav si dělá a platí propagaci sám. Na úrovni fakulty se o to starala 

Mgr. Kobíková. (www stránky, Facebook, reklama do novin atd.) Nyní jde o to, že to 

bude mít na starosti jeden člověk – celý úvazek, který bude placen z rozpočtu. 
Předtím to byl 0,5 úvazek, který byl hrazen z rezervy děkana. 

Kudrle – nyní tedy dochází k navýšení rozpočtu o 2 mil. Kč/4 úvazky. Proč se navyšuje, když 

se loni ani nevyčerpal a byl přebytek? 



strana 3 z 7 

Leichmann – velká část úspor byla za energie (hlavní parametr v nákladech je kampus), ne za 

zaměstnance. Tím, že roste administrativní zátěž, rozhodli jsme se navýšit personální 
zabezpečení. 

Kudrle – FPP – má fakulta plán, co s těmi penězi?  

Leichmann – vzhledem k velkému počtu VVV projektů, pro které musíme mít projektové 

účty, tak z velké části budeme FPP používat na předfinancování těchto účtů.  

Kudrle – a bude to stačit rektorátu jako vysvětlení? 

Leichmann – ano, pokud to budeme mít takhle ošetřeno. FPP funguje podobně jako FRIM.  

Paruch – natekly za II. pilíř nějaké peníze? Jak byly rozděleny? 

Šimon Hilscher – ano, tyto body/peníze za excelentní výsledky jdou přímo na ústavy.  

Paruch – je k dispozici nějaký seznam, kde jsou uvedeny tyto výsledky? 

Leichmann – ano, mají to ředitelé ústavu. 

Šimon Hilscher – tyto informace jsou i na stránkách ministerstva (RVVI). 

Buryška – v jedné tabulce je uvedeno: plán 28 mil. Kč a skutečnost 19 mil. Kč. Kde vznikly 
ty úspory? 

Leichmann – kromě energií se z toho platí opravy, voda, zaměstnanci atd. Tato částka je 

navýšena o mimořádné náklady, které by mohly vzniknout tím, že např. praskne 
voda. Je to jen odhad, jak by ty náklady mohly vypadat. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát schvaluje rozdělení finančních prostředků PřF MU pro rok 2017 na 

rozpočet centralizovaných nákladů fakulty a rozpočty jednotlivých ústavů, předložené 

děkanem. 

 

Hlasování: pro 19 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

3. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů 

Přírodovědecké fakulty  
 

Paní tajemnice připomněla předchozí jednání ohledně tohoto opatření děkana. Problematický 

stipendijní program „A. 3. Stipendijní program pro studenty doktorských studijních programů 

ze zahraničí, kteří nastoupí na fakultu ke studiu v českém jazyce“ byl zrušen. Číslování 
stipendijních programu i závěrečná ustanovení byla podle toho upravena. 

 

Diskuze: 

Kudrle – zrušením původního programu A. 3 se zvýší prostředky na ta prospěchová 
stipendia? 

Dvorská – nezvýší se to hned, protože musí doběhnout ta doba, na kterou byla tato stipendia 

přiznána. Nová rozhodnutí již nebudou vydávána. 

Kudrle – dokdy mají ta stipendia platnost? 

Dvorská – je to přiznáno na akademický rok (od října do září). Poté budou peníze k dispozici. 
Záleží také na tom, kolik se do stipendijního fondu podaří vybrat z poplatků.  
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Návrh usnesení: 

Akademický senát schvaluje Opatření děkana Podmínky stipendijních programů 

Přírodovědecké fakulty. 

 

Hlasování: pro 17 / proti 0 / zdržel se 2; návrh byl přijat. 

 

 

4. Volba členů a předsedy volební komise pro projednání 

návrhu na jmenování děkana PřF 
 

Doc. Kudrle seznámil senát s navrženými kandidáty na členy komise (doc. Vašina, prof. 

Pospíšil, prof. Šmarda, doc. Mandl, doc. Řezník a Mgr. Peschelová). Jako předseda komise je 
navrhován doc. Vašina. 

 

Návrh usnesení: 

Akademický senát zvolil za členy komise k projednání návrhu na jmenování děkana 

Přírodovědecké fakulty doc. Ing. Martina Mandla, CSc., Mgr. Helenu Peschelovou, prof. 

RNDr. Zdeňka Pospíšila, Dr., doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D., prof. RNDr. Jana Šmardu, 

CSc., a doc. Mgr. Petra Vašinu, Ph.D. Předsedou komise byl zvolen doc. Mgr. Petr Vašina, 

Ph.D. 

 

Hlasování: pro 19 / proti 0 / zdržel se 0; návrh byl přijat. 

 

 

5. Různé 
 

 Zprávy z volební komise – doc. Gloser  

Vše probíhá podle plánu, schází se nám kandidáti, stále čekáme na kandidáty z věd o Zemi. 

Uzávěrka je 25. 4. 2017.  

 

 Centrum zahraničních spolupráce (CZS) – Mgr. Tvrdoňová 

Doc. Kudrle – Dr. Baláž přeposlal email od Mgr. Tvrdoňové. Jedná se o stížnost, jak 

postupuje CZS. Je to věc k diskuzi. Dlouhodobě, jak studenti, tak i akademici jsou 
nespokojeni s tím, jak CZS pracuje a jak postupuje.  

 

Diskuze: 

Zejda – podobná záležitost se tu už řešila, ale nikdy se to nějak nedotáhlo do konce. Např. 

tenkrát jsem hledal, jaké smlouvy má univerzita s jinými pracovišti po světě. V CZS 
mi řekli, že seznam připravují. Přiznám se, že nyní nevím, zda ten seznam existuje. 

Leichmann – Senát má možnost se obrátit na ředitele CZS přes děkana, formou usnesení. Je to 

jedna z možností, jak to řešit. 
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Kudrle – jde o to, že studenti z USA měli přijet k nám na vědecký pobyt v laboratoři v letním 

období. Nakonec studenti mají přijet už v červnu. S tím nikdo nepočítal. I přes snahu 

Mgr. Tvrdoňové a prof. Kanického se termín nepodařilo posunout, protože už je 

domluvený kulturní program.  

Lochman – seznam univerzit/smluv je na stránkách naší fakulty. Za každý ústav je jen jeden 

koordinátor. Další obecný problém u nás je v tom, že pokud studenti chtějí vyjet na 

studijní pobyt, tak bez prodloužení o jeden rok studia se to neobejde. Kvůli tomu, že 

jim nemůžeme nic uznat. Pracovní stáže jsou na tom z pohledu studentů lépe, ale 

zase na tyto stáže máme méně peněz. Studijní stáže nejsme schopni vyčerpat. 

Zejda – nešlo mi o smlouvy Erasmus, ale obecné smlouvy o spolupráci. 

Lochman – tak ty všechny evidované nejsou. 

Leichmann – to je věc univerzity, jsou to univerzitní smlouvy. Prodloužení studia nemusí být 
o rok, ale jen o půl roku. 

Lochman – problém je v tom, že předměty na sebe navazují, tím pádem musí prodloužit o 

další semestr, což je ten jeden rok. 

Kudrle – problém je i s navazujícím studiem. Kdyby skončili v zimě, tak přestanou být 

studenty a pak jim studium na sebe nenavazuje. U nás na to myslíme v rozvrhu, kdy 

jeden semestr máme takový oddechový a ti studenti mohou vyjet ven.  

Kovanda – studuji dva obory zároveň, byl jsem na Erasmu a zatím to vypadá, že vše budu 
stíhat v řádném termínu. Možná to je trošku i o studentech. 

Lochman – je to i o oborech, jestli mají povinné např. laboratorní cvičení … jsem „pro“ 

podporovat migraci, ale u studentů DSP, protože ti, pokud chtějí žádat o grant, 
potřebují mít za sebou půlroční zahraniční stáž.  

Kudrle – je otázka, jestli v tomto může univerzita něco dělat, aby se navýšil počet pracovních 

pobytů. 

Zemánek – v podkladech se hovoří o jistém magistrovi, kterého se nepodařilo kontaktovat. 
Víme, jak to dopadlo? 

Kudrle – to netuším, bude to vědět pan proděkan Kanický. 

Lochman – problém je se těm lidem dovolat, protože tam fyzicky ani nejsou (Home office).  

Kudrle – to mi říkalo více studentů, že je problém je zastihnout i v pracovní době. Měli by za 

sebe mít alespoň zástup. 

Sváčková – ani emailem je nebylo možné zastihnout. Mám osobní zkušenost a vím i o 
podobných zkušenostech od jiných kolegů. 

Leichmann – když všechny tyto body sepíšete, kontaktuji ředitele, abychom to mohli 

projednat. 

Kudrle – bylo by vhodné, aby studenti sepsali jednotlivé zkušenosti. 

Zejda – mělo by to být formou usnesení Senátu, aby to mělo nějakou váhu. 

Kudrle – studenti, poptejte se vašich kolegů, kteří byli na Erasmu, jaké měli problémy. 

Lahoda – dobře, do příště něco nachystáme. 

 

 

 Centrum jazykového vzdělávání – doc. Kudrle 

Kdysi jsme se bavili o tom, že nejsme úplně spokojeni s tím, jak to funguje. Umím si 

představit, že bychom si to mohli dělat sami. To se dá i dopočítat, jaké náklady nám to nese…  
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Diskuze: 

Leichmann – je to v  tabulce odvodů, v univerzitním rozpočtu. 

Kudrle – vybavíte si částku, o kterou se jedná? 

Leichmann – cca 5 mil. Kč.  

Dvorská – ale to je na Centrum univerzitního sportu plus na Centrum jazykového vzdělávání. 

Je to dohromady. 

Kudrle – i kdyby se jednalo o 2 mil. Kč, tak si umím představit 4 úvazky. 

Leichmann – původně ta centra byla jako katedry, nyní je to centrální. Tohle by vyžadovalo 

souhlas všech fakult, protože toto pracoviště je zřízené rektorem. Musela by se měnit 

struktura univerzity. 

Dvorská – z FF byl požadavek, proč by měla financovat CJV, když sami učí jazyky na 

odborné úrovni. Naše fakulta se k tomuto požadavku přidala, aby se finance 

decentralizovaly a daly se na fakulty, ale neuspěli jsme. 

Kudrle – my máme důvod, proč učit přírodovědeckou odbornou angličtinu. To je přece něco 
jiného než „Shakespeare“. Možnosti i důvody tady jsou. 

 

 

 Možnosti grilování v areálu Kotlářská (doc. Kudrle) 

Paní tajemnice, bylo by možné mít v areálu Kotlářská nějaké vyhrazené bezpečné místo, kde 
by se dalo grilovat? 

 

Diskuze: 

Dvorská – poprosím paní Mgr. Konečnou a Mgr. Chytrou, aby se zkusily podívat, kde by se 

něco takového dalo udělat. 

 

 

 Akce k oslavám 17. listopadu (Mgr. Havelka) 

Ozvaly se nám 2 studentky, které by rády dopředu řešily 17. listopad tak, aby tato akce měla 

vyšší úroveň než jen lampiónový průvod. Jedním z nápadů je dát vědět na ostatní fakulty do 
jejich SKAS, že tu tato myšlenka je. Zda by tu byl někdo tak aktivní, aby se toho ujal. 

 

 

 Výstavba kolárny v areálu Kotlářská (Bc. Lahoda) 

Jak to vypadá s přípravou kolárny? 

 

Diskuze: 

Dvorská – je to ve fázi rozpracovanosti, vybírá se projektant. Letos by se to mělo realizovat. 
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6. Prezence 

Zaměstnanecká komora: 

Doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D., doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D., Mgr. David Kruml, Ph.D., 

doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., Mgr. Jan Lochman, Ph.D., doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., 

Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D., Mgr. Daniel Seidenglanz, 

Ph.D., doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D., , doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D., Mgr. Petr 

Zemánek, Ph.D. 

Omluveni: RNDr. Milan Baláž, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc., doc. Dipl. Biol. Jiří 

Schlaghamerský, Ph.D.  

Studentská komora: 

Mgr. Tomáš Buryška, Mgr. Tomáš Havelka, Mgr. Irena Honsnejmanová, Bc. Ondřej 

Kovanda, Bc. Marek Lahoda, Mgr. Filip Smrčka, Mgr. Simona Sváčková.  

Omluveni: Mgr. Petr Chrást, RNDr. Miroslav Krepl, Bc. Natálie Nádeníčková, Bc. Filip 

Neupauer, Mgr. Michaela Tvrdoňová. 

Hosté: 

RNDr. Mgr. Daniela Dvorská , Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., prof. RNDr. Roman 

Šimon Hilscher, DSc., Iva Klímová, doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., prof. RNDr. 

Luděk Bláha, Ph.D. 

Zapsala: 

Iva Klímová 

Zasedání řídil a zápis po vypořádání připomínek členů AS schválil: 

 

 

V Brně dne      Doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. 

 

http://www.muni.cz/people/2691?lang=cs
http://www.muni.cz/people/19999?lang=cs
http://www.muni.cz/people/3442?lang=cs
http://www.muni.cz/people/2560?lang=cs
http://www.muni.cz/people/13418?lang=cs
http://www.muni.cz/people/855?lang=cs
http://www.muni.cz/people/7678?lang=cs
http://www.muni.cz/people/108413?lang=cs
http://www.muni.cz/people/11114?lang=cs
http://www.muni.cz/people/11114?lang=cs
http://www.muni.cz/people/18120?lang=cs
http://www.muni.cz/people/169695?lang=cs
http://www.muni.cz/people/78442?lang=cs
http://www.muni.cz/people/78442?lang=cs
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http://www.muni.cz/people/44115?lang=cs
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http://www.muni.cz/people/324233?lang=cs
http://www.muni.cz/people/391792?lang=cs
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