Zápis z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 4. dubna 2017
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, proděkan Molnár; tajemnice Zimová, předseda
AS PřF UP doc. Jukl, vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová
_________________________________________________
Jednání dubnového kolegia děkana PřF UP zahájil a řídil pan děkan. V úvodu jednání seznámil přítomné s důležitými body
projednávanými na poradě rektora s děkany.
Diskutované body z porady rektora s děkany:
• RVO 2017 – MŠMT zveřejnilo rozdělení příspěvků na jednotlivé univerzity. Na naši fakultu bude dodatečně přiděleno
83 673 tisíc Kč. Děkan uvedl, že naše fakulta bude letos hospodařit s rekordním rozpočtem. Dle sdělení kvestora nebude
dodatečnou alokaci na jednotlivé fakulty schvalovat AS UP, přidělení prostředků proběhne formou rozpočtové úpravy,
která se senátu předloží na vědomí. Na PřF bude návrh na úpravu rozpočtu předložen senátu na zasedání dne 25.4.
• Hodnocení výsledků výzkumných organizací pro rok 2016 – pan děkan znovu upozornil, že výsledky smluvního
výzkumu musí být navázány na výsledky v RIVu, jinak nebudou započítány.
• Model financování VŠ – od příštího roku bude nový model použit k přidělování příspěvků ve zdroji 11. Naše univerzita
byla zařazena do první ze čtyř kategorií vysokých škol. Podmínky rozdělení zatím nebyly stanoveny. Proděkan Dvořák
byl pověřen sledováním agendy včetně vývoje hodnocení výzkumných organizací (RVO).
• Studentské mobility – u některých fakult byl zaznamenán pokles studentských zahraničních mobilit. Pan děkan
poznamenal, že naše fakulta je v tomto směru bez problému, doporučil udržovat stávající trend.
• Poplatky za habilitační a profesorská řízení – poplatky za habilitační řízení byly na UP stanoveny ve výši 6000,- Kč, za
profesorské řízení 9000,- Kč. Důraz je kladen na rovný přístup, poplatky budou hradit všichni.
• Úpravy mzdového předpisu – pan rektor uvedl, že pracovní skupina sestavená za účelem návrhu změn tarifních platů
profesorů dospěla ke konsenzu a bylo dosaženo i dohody dalšího postupu na poradě s děkany. Společenská prestiž
profesorů by se měla odrazit také ve výši tarifního platu.
• Výroční zpráva UP 2016 – připomínky k dokumentu se mohou podávat do 20. dubna. Pan děkan požádal členy kolegia o
součinnost v případě, že je osloví s požadavkem týkajícím se jejich agendy.
• Konference Times Higher Education – dne 27. dubna se uskuteční setkání se zástupci THE; proděkan Dvořák byl
pověřen sledováním aktuálních informací.
• Nový web UP – pan děkan tlumočil poděkování pana rektora pracovníkům zapojeným na tvorbě nových webových
stránek UP. Zároveň požádal Mgr. Petrželovou, aby informovala vedoucí pracovišť o možnosti vytvořit nové webové
stránky pro jednotlivé katedry ve spolupráci s CVT RUP. Informace bude zveřejněna i ve Zpravodaji.
• Výjezdní porada rektora s děkany se uskuteční 5. – 6. června. Termín se kryje s plánovaným zasedáním kolegia děkana,
Pan děkan navrhl nový termín na 13. června, kolegium návrh schválilo.
• Prorektor Zouhar informoval, že od 1. září 2017 bude výkaz studenta nahrazen elektronickým indexem; bude také
spuštěna kreditová banka C předmětů.
• Předseda Akademického senátu UP doc. Langer – upozornil na nutnost aktualizace vnitřních předpisů v souvislosti
s měnící se legislativou ČR.
• Aktuální informace týkající se institucionální akreditace na UP
Děkan
Pan děkan požádal přítomné o zaslání případných podnětů v rámci jejich agendy k jednání na čaji o třetí, které se bude konat dne
24. dubna.
Dále pan děkan sdělil aktuální informace týkající se OP VVV. Mimo jiné uvedl, že 18. dubna by měly být zveřejněny výsledky
výzev ESF, ERDF, RVZSP. Pan děkan rovněž předal aktuální informace o dalších projektových výzvách a s Mgr. Petrželovou,
Ing. Zimovou a pror. prof. Ulrichovou (telefonicky) aktuální úkoly v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro vědu a výzkum.
Přítomní dále diskutovali počty studentů přijímaných na doktorská studia.
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová seznámila členy kolegia s nabídkou aplikačního centra Baluo FTK. S ohledem na plánované čerpání prostředků
sociálního fondu, kde PřF zaznamenala nárůst, diskutovali členové kolegia možnosti využití nabídky jako formy benefitu pro
zaměstnance PřF. Závěrem diskuse kolegium děkana schválilo jednorázovou úhradu ve výši 800,- Kč pro všechny zaměstnance
fakulty s polovičním a vyšším úvazkem, kterou bude možné využít na zaplacení registračního poplatku do Balua nebo k úhradě
sportovních lekcí v centru.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil informoval, že nabídka témat disertačních prací v rámci stipendijního programu J.L.Fischera je zveřejněna na
webových stránkách fakulty, aktuálně zahrnuje cca 20 vybraných témat.
Dále sdělil, že některá pracoviště již zažádala o příspěvek na podporu internacionalizace za zahraniční mobility. Krátce shrnul
aktuální informace o připravované výzvě OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků. Podrobnosti k výzvě bude dále
sledovat.
Na základě dotazu pana proděkana sdělil doc. Jukl, že poplatky spojené se studiem již lze splácet v souladu s ustanoveními Statutu
UP.

Na jednání se dostavil proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek informoval, že elektronický index a kreditová banka budou zavedeny od 1. září.
Doc. Kubínek rovněž otevřel diskusi týkající se problematiky spojené s institucionální akreditací. Pan děkan sdělil, že se na
jednání rektora s děkany striktně vymezil proti změnám struktury uspořádání studijních programů fakulty, pokud neprojdou
schválením vědecké rady. Žádosti o akreditace oborů bude fakulta podávat NAÚ. Tento postup sníží rizika spojená s
akreditacemi, ke kterým se fakulta zavázala v rámci projektových návrhů OP VVV.
Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal
Mgr. Mazal informoval, že se aktuálně připravují podmínky pro přijímací řízení 1017/2018.
Problematiku koordinace přijímacích zkoušek, kterou otevřel Mgr. Mazal, přednese pan děkan rovněž na jednání s vedoucími
pracovišť na čaji o třetí.
V reakci na správní řád se pro přihlašování na fakultu bude od příštího roku používat e-přihláška. V této souvislosti upozornil
děkan na nutnost zjistit výši poplatků účtovaných vydavateli platebních karet za platbu poplatku kartou.
Proděkan Dvořák
Proděkan Dvořák informoval o bezproblémovém chodu oddělení. Dále seznámil přítomné s podnětem doc. Kryštofa, který se
vyjádřil v tom smyslu, že by oddělení VaV mělo kontrolovat správnost projektových návrhů. Proděkan Dvořák však s tímto
nesouhlasí, dle jeho názoru oddělení VaV kapacitně není schopné věnovat se kontrole obsahové správnosti projektových žádostí,
za tu by měl zodpovídat žadatel. Kolegium děkana po krátké diskusi tento názor podpořilo.
Na jednání se dostavil proděkan Molnár
Předseda AS PřF UP doc. Jukl
Doc. Jukl informoval přítomné o průběhu příprav voleb do AS PřF UP a poděkoval Mgr. Petrželové za spolupráci. Na základě
podnětu, který doc. Jukl obdržel, diskutovalo kolegium možnost využití elektronického hlasování ve volbách. Letos tento systém
poprvé použila Filozofická fakulta.
Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Dagmar Petrželová
Na základě podnětu Mgr. Petrželové schválilo kolegium děkana, že ples PřF UP se bude příští rok konat v prostorách NH
Collection Olomouc Congress. Termín konání akce dohodne se zástupci NH Mgr. Petrželová.
Mgr. Petrželová dále připomněla, že 8. června se v prostorách fakulty uskuteční akce u příležitosti 20 let, které uplynuly od
povodní 1997. Prostory pro akci rezervovala doc. Smolová.
Mgr. Petrželová vznesla dotaz, jestli je možné vyjednat prodlouženou záruku na zboží, pokud je hrazené fakultní VISA kartou.
Reagovala Ing. Zimová.
Různé
Ing. Zimová informovala o vypovězení smlouvy poskytovateli stravovacích služeb bufetu v 1. podlaží fakultní budovy. Vedení
fakulty bude se souhlasem kolegia projednávat možnost pronájmu prostor SKM UP.
Pan děkan informoval o aktuálním stavu projektu VTP rekonstrukce budovy UP Envelopa.
Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 2. května 2017 v zasedací místnosti děkana PřF UP
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

