Mendelova univerzita v Brně

Akademický senát PEF

Zápis ze zasedání
AS PEF MENDELU
konaného dne 29. října 2019 v 8.30 hod.
v zasedací místnosti děkanátu PEF

Přítomni:
Bc. Adam Bufka
Bc. David Burger
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Dominika Králíková
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D.
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Omluveni:
Martin Borák
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D.
Ing. Veronika Králíková
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Předseda AS PEF MENDELU doc. Trenz přivítal přítomné na zasedání senátu. Avizovaný program byl schválen hlasy všech deseti přítomných senátorů a nelišil se tedy od
programu přeposlaného, tedy program zasedání byl:
1. Žádost děkana PEF MENDELU o projednání a schválení aktualizace rozpočtu
pro rok 2019, navýšení v kategorii osobní náklady
2. Různé
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Ad 1) Žádost děkana PEF MENDELU o projednání a schválení aktualizace rozpočtu pro rok 2019, navýšení v kategorii osobní náklady
Předseda AS PEF uvedl tento bod, tedy aktualizaci rozpočtu, v úrovni navýšení v oblasti osobních nákladů. Na AS MENDELU bylo již schváleno navýšení rozpočtu pro jednotlivé fakulty. Na fakultě je navrženo rozdělení podle výše úvazků – mimo projekty IGA, ty
nejsou za pedagogiku, částka je z ministerstva adresována na podporu akademických
pracovníků. Je navrhováno rozdělení na PEF převedené částky 899 958 Kč včetně pojištění podle výše úvazků. Proděkan Kapounek (z pověření pana děkana) uvedl, že
k rozdělení částky by mělo být provedeno dle stejného klíče jako loni. Uvedl, kolik by to
představovalo pro jednotlivé kategorie (plný úvazek) – technik – 3400 Kč, odborný asistent – 4600 Kč, docent – 5500 Kč, …
V diskuzi proběhly dotazy na rozdělení u pracovníků, jimž byly sníženy úvazky z důvodu
jiných než je IGA (úvazky hrazeny z projektů), u nich rovněž dojde k započítání celého
úvazku (za předpokladu, že při úvazku nadále učí na plný úvazek, jedná se řádově o tři
nebo čtyři osoby na fakultě). Z pohledu technického nelze říct, z jakého zdroje technicky
bude uvedeno na výplatní pásce, dle vyjádření předsedy by mělo být ze zdroje 191.
Návrh byl v následném hlasování přijat hlasy všech deseti přítomných senátorů.
Ad 2) Různé
V rámci bodu bylo řešeno:




JUDr. Hrdličková přislíbila zveřejnění harmonogramu doplňkových voleb do
AS PEF MENDELU v dnešní den (29. 10. 2019), pokud budou k dispozici seznamy,
rozhodným dnem bude 1. 11. 2019, volby by měly proběhnout ve středy 6. 11. (návrhové kolo), 13. 11. (volební kolo), vždy mezi 9–13 hod.,
Doc. Trenz avizoval předpokládané zasedání AS PEF v termínu 18. 11. 2019 s programem podmínky přijetí ke studiu, akreditace, pracovní termín zasedání senátu
4. 11. 2019 nebude využit.

Vyčerpáním programu byl senát ukončen.

......................................................................
Zapsal: Doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Sekretář AS PEF MENDELU

e-mail: senat@pef.mendelu.cz

strana 2/2

..........................................................................
Doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
předseda AS PEF MENDELU

