Zápis č. 5 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 31. ledna 2018
Přítomni: 19 členů AS PřF UP dle prezenční listiny: dr. E. Bartl, doc. P. Bednář, Mgr. L. Borková,
doc. J. Fiurášek, dr. M. Fňukal, dr. T. Fürst, Mgr. M. Hönig, Bc. R. Chvátal, M. Jandík, Bc. M. Jašek,
doc. M. Jukl, doc. V. Ondřej, prof. T. Opatrný, doc. M. Rulík, prof. M. Šebela, doc. I. Smolová, prof. M.
Strnad, Mgr. L. Weber, J. Žák.
Omluveni: doc. M. Soural, prof. V. Voženílek
Hosté: rektor prof. J. Miller, děkan prof. I. Frébort, děkan doc. M. Kubala, prof. A. Lebeda, prof. M.
Dušek, doc. K. Hron, prof. K. Lemr, doc. L. Kvítek, prof. Z. Dvořák, prof. J. Molnár, Mgr. L. Copková,
Ing. M. Karták, Mgr. J. Mazal
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
Informace z AS UP
Schválení zástupce fakulty v Etické komisi UP
Schválení investic na rok 2018
Vyjádření AS PřF UP k záměru na jmenování proděkanů
Vyjádření AS PřF UP k návrhu akreditace studijních programů
Různé

Bod 1. Zahájení, kontrola usnesení z minulého jednání
Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda fakultního senátu prof. Opatrný.
Přivítal na jednání senátory i hosty, mezi nimiž byli zástupci stávajícího i nového vedení fakulty. Prof.
Opatrný dále seznámil přítomné s programem zasedání, k programu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Zápis z minulého zasedání byl rozeslán před zahájením jednání.
Bod 2. Informace z AS UP
Návrh vnitřního mzdového předpisu k připomínkování rozeslal prof. Opatrný senátorům 30.1.2018.
Další zasedání univerzitního senátu se bude konat 7.2.2018.
Na pozvání předsedy AS PřF UP se na jednání dostavil rektor UP prof. J. Miller. Prof. Opatrný ho
přivítal a požádal o krátké vystoupení. Pan rektor se vyjádřil k situaci, která nastala po zvolení doc.
Kubaly děkanem PřF pro nadcházející funkční období. Sdělil, že pod vlivem dojmů a reakcí kolegů
z PřF a vzhledem k obavám, které částečně sdílel, se rozhodl pozvat doc. Kubalu na osobní jednání
a následně vedl diskusi i s vedoucími pracovišť PřF. Po seznámení se s týmem proděkanů, které
zvolený kandidát na funkci děkana sestavil, nakonec přistoupil ke jmenování. Uvedl, že obavy zcela
nezmizely, upozornil, že za fakultu je zodpovědný jak její děkan, tak senát i sám rektor. Apeloval na
přítomné, aby fakultu spravovali uvážlivě. Popřál nastupujícímu děkanovi mnoho úspěchů,
senátorům moudrost při kooperaci s novým vedením a zdůraznil, že i když na fakultě nepanuje
konsenzus a harmonie, je vždy lepší se spolu domluvit než bojovat. Ocenil děkana prof. Fréborta,
připomněl, že během posledních několika let se PřF UP stala vědecky nejvýkonnější fakultou mimo
Prahu a poděkoval mu za 4-leté nadmíru úspěšné období.
Bod 3. Schválení zástupce fakulty v Etické komisi UP
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Prof. Opatrný představil stávajícího zástupce PřF v etické komisi UP prof. Aleše Lebedu z Katedry
botaniky, který přijal jeho pozvání na zasedání. Prof. Opatrný sdělil, že z dopisu z 11. 1. 2018 se
žádostí o nominace členů Etické komise vyplývá, že vzhledem ke kontinuitě a výborné práci
stávajících členů by pan rektor přivítal jejich pokračování. CV prof. Lebedy obdrželi senátoři
písemně. Prof. Opatrný požádal prof. Lebedu, aby se senátorům představil, přiblížil činnost etické
komise a zodpověděl případné dotazy z pléna.
Prof. Lebeda shrnul své čtyřleté působení v komisi, obecně představil, jaké kauzy komise řeší, ocenil
stávající tým komise. Využil přítomnosti pana rektora na zasedání a vyjádřil politování své i ostatních
členů etické komise, že zatím neměli možnost se za své 4 leté funkční období s panem rektorem
sejít a vyslechnout si jeho představy o fungování komise.
Prof. Opatrný poděkoval za vystoupení a otevřel diskusi.
O slovo se přihlásil pan rektor, na podnět prof. Lebedy reagoval přislíbením schůzky po ustanovení
nové etické komise, aby si s jejími členy ujasnil vzájemný pohled. Rovněž upozornil na skutečnost,
že ministerstvo vyvíjí tlak, aby etická komise do budoucna řešila i sexuální obtěžování. Tyto kauzy by
ale dle názoru pana rektora měly zůstat i nadále v kompetencích disciplinárních komisí jednotlivých
fakult, alespoň v první instanci.
Prof. Lebeda doplnil, že v nové verzi etického kodexu jsou do správy etické komise zahrnuti i THP
pracovníci.
Prof. Opatrný poděkoval za příspěvky. Protože nezazněly žádné dotazy z pléna, přistoupil
k hlasování. Nabídl možnost hlasovat o volbě tajně, ale požadavek na takové hlasování nikdo
nepodal.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje prof. Aleše Lebedu jako zástupce PřF UP v Etické komisi UP.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):




Pro
19
Proti
0
zdržel se
0
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-5/2018.
Bod 4. Schválení investic na rok 2018
Materiál obdrželi senátoři písemně. Ekonomická komise materiál projednala za přítomnosti nově
nastupujícího děkana doc. Kubaly 29. ledna. Návrh investic podrobně představil pan děkan Frébort.
O sdělení stanoviska ekonomické komise požádal prof. Opatrný předsedkyni EK doc. Smolovou.
Doc. Smolová uvedla, že EK projednala detailně předložené materiály za přítomnosti Ing. Zimové a
doc. Kubaly. Popsala jednotlivé etapy projednávání:
1. investice a mimořádné požadavky jednotlivých pracovišť
2. investice – vybavení děkanátu
3. investice – děkanát rozvoj
Dále uvedla, že všechny položené dotazy byly zodpovězeny a seznámila přítomné se závěry EK
k verzi č. 2 materiálu (verze č. 3 obsahuje jen drobné změny – dodatečné požadavky vedení
RCPTM, upřesnění částky projektantem apod., rozdíl mezi verzemi 2 a 3 podrobně popsal prof.
Opatrný).
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Po prozkoumání materiálů k 1. části EK doporučila AS PřF UP schválení části předložené zprávy
zahrnující investice a mimořádné požadavky jednotlivých pracovišť.
Plán investic na vybavení děkanátu – z osmi předložených akcí byly tři doporučeny EK k realizaci,
dvě byly odloženy na další etapu schvalování a tři byly doporučeny k realizaci pouze za předpokladu
přidělení dotace.
Investice rozvoj děkanátu – z 15 investičních akcí doporučila EK k realizaci ty, které jsou součástí
běžících projektů a v takové fázi rozpracovanosti, že omezení aktivit by mohlo ohrozit celou
investiční akci. U ostatních akcí bylo doporučeno snížení částky případně odložení akce do dalšího
schvalování.
Do diskuse se přihlásil dr. Fürst s dotazem, je-li cena za realizaci nouzového osvětlení adekvátní. Na
dotaz reagovala doc. Smolová, prof. Opatrný, senátor Chvátal.
Senátorka Borková přednesla dotaz doc. Sourala, který na jednání nebyl přítomen. Dotázal se, jestli
a kdy bude provedena realizace sociálního zařízení v patře rekreačního objektu Karlov. Ing. Zimová
nebyl přítomna, aby dotaz zodpověděla. Senátor Weber uvedl, že příprava akce je zahrnuta
v investičním plánu.
Další dotaz vznesl senátor Hönig. Požádal o informaci, jestli odložení realizace inovace detektorů
plynu v chemických laboratořích nemůže způsobit ohrožení uživatelů. Reagoval Ing. Karták, doc.
Smolová. Ta uvedla, že akce byla odložena na dobu nutnou pro doložení dokumentace, která by
umožňovala prozkoumání věci, možná nalezení levnější varianty. Stav zařízení neohrožuje provoz
budovy. Diskusi doplnil prof. Opatrný, prof. Frébort.
Do diskuse se přihlásil doc. Kubala. Požádal senátory, aby ke schvalování plánu investic přistupovali
s vědomím, že sice schvalují investice na rok 2018, nicméně návrh obsahuje největší položky
v projektech, které budou pokračovat v roce 2019, některé i déle. Investice plánované na rok 2018
budou vykryté z rezerv vygenerovaných za minulá období, problém ale vidí v roce 2019, kdy fakultu
čekají závazky ve výši cca 45 mil. vyplývající ze zmíněných projektů plus účetní ztráta pevnosti
poznání ve výši 37 mil..
Prof. Lemr doplnil diskusi z pohledu vedoucího pracoviště. Uvedl, že pracoviště si šetřily prostředky
pro dofinancování investičních i neinvestičních projektů v rámci FPP a FRIM. Podle informací, které
sdělil doc. Kubala, ale budou tyto prostředky v roce 2019 vyčerpány. Svým vystoupením nechce
zpochybnit investice. Pouze upozorňuje, že je třeba mít při schvalování rozpočtu na paměti, že
prostředky z FPP a FRIMu bude třeba katedrám vrátit.
K příspěvku se vyjádřila doc. Smolová, prof. Opatrný, doc. Fiurášek, doc. Fňukal, Mgr. Copková, pan
děkan, Ten uvedl, že v příštím roce díky zvýšení vědeckého výkonu fakulty a navýšení rozpočtu VŠ
by měla PřF obdržet o 90 milionů vyšší rozpočet oproti loňskému roku a podle toho byl postaven plán
investic. Doc Smolová doplnila, že EK toto rovněž řešila a byli ujištěni Ing. Zimovou, že dojde
k čerpání FPP děkanátu, pracoviště zůstanou v tomto směru nedotčeny.
Návrh usnesení:
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AS PřF UP schvaluje návrh na rozdělení části finančních prostředků na investiční výdaje pro
rok 2018.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):
 Pro
19
 Proti
0
 zdržel se
0
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-5/2018.
Pan děkan poděkoval senátu, že svým rozhodnutím potvrdil kontinuitu budování výukové
infrastruktury, na kterou vedení fakulty v uplynulém funkčním období získalo ze strukturálních fondů
EU zhruba 400 mil. korun, které budou takto účelně investovány. Poděkoval rovněž proděkanům,
paní tajemnici, administrativě i oddělení technické podpory, kteří se o to zasloužili. Dále popřál
novému vedení mnoho zdaru.
Bod 5. Vyjádření AS PřF UP k záměru na jmenování proděkanů
Prof. Opatrný předal slovo nově jmenovanému děkanovi, aby představil tým svých proděkanů.
Děkan doc. Kubala předložil následující obsazení proděkanů:
proděkan pro VaV - prof. Karel Lemr
proděkan pro vnější vztahy - doc. Karel Hron
proděkan pro zahraniční vztahy - prof. Miloslav Dušek
proděkan pro transfer technologií (zatím pracovní název pro proděkana pro specifické záležitosti
center) - doc. Libor Kvítek
proděkan pro studijní záležitosti - dr. Eduard Bartl
Všichni kandidáti krátce představili sebe i své vize. Poté dal prof. Opatrný opět prostor k dotazům
z pléna.
Prof. Šebela pogratuloval nastupujícímu panu děkanovi k sestavení týmu a dotázal se, proč není
v rámci proděkanů zastoupení oboru biologie a věd o Zemi. Doc. Kubala reagoval vysvětlením, že se
nejedná o záměrné opomenutí, tým bylo třeba sestavit ve velmi krátkém čase. S nabídkou postu
oslovil i některé zástupce jmenovaných oborů, ale nedostal kladnou reakci.
Senátor Žák se zeptal, je-li v plánu jmenování proděkana pro informační technologie. Doc Kubala
sdělil, že v nejbližších týdnech se chce blíže seznámit s děkanátem, provozem, administrativou a
chce se zaměřit na její zefektivnění. Elektronizace momentálně není aktuálním tématem, ale
výhledově s tímto počítá. Chtěl by rovněž vyčlenit samostatného proděkana pro doktorské studium.
Zatím hledá vhodného člověka.
Senátor Rulík požádal v rámci diskuse o maximální respekt a vnímání různorodosti oborů fakulty.
Reagoval prof. Dušek, doc. Kubala.
Protože další dotazy ani připomínky z pléna nezazněly, předseda AS PřF UP zahájil hlasování.
Dotázal se senátorů, jestli preferují hlasovat o návrhu usnesení, že AS PřF UP podporuje záměr
jmenovat navržené proděkany nebo že AS PřF UP bere na vědomí tento záměr. Ani jedna varianta
návrhu usnesení nebyla schválena dostatečným počtem hlasů. Doc. Jukl navrhl následující
usnesení:
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Návrh usnesení:
AS PřF UP projednal záměr děkana jmenovat navržené proděkany Přírodovědecké fakulty UP.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):
 Pro
18
 Proti
0
 zdržel se
1
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-5/2018.
O slovo se přihlásil prof. Šebela, připomněl, že hlasování o volbě děkana nebylo jednoznačné, téměř
polovina senátorů byla pro jiného kandidáta. Aby zachoval kontinuitu svých názorů, nemohl hlasovat
pro podporu nového týmu proděkanů, ale zároveň uvedl, že se toto hlasování nijak nedotkne jeho
pracovního nasazení a spolupráce s novým vedením fakulty.
Bod 6. Vyjádření AS PřF UP k návrhu akreditace studijních programů
Materiály obdrželi senátoři písemně 15. ledna. Proděkan Kubínek předložil záměr akreditace šesti
doktorských studijních programů. Prof. Opatrný neobdržel ve věci žádné připomínky. Protože doc.
Kubínek nebyl na jednání přítomen, programy i jejich garanty představil doc. Fiurášek a požádal
senátory o podporu záměru akreditací.
Protože z pléna nezazněl dotaz ani připomínka, prof. Opatrný zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
AS PřF UP podporuje záměr akreditace předložených studijních programů.
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):




Pro
Proti
zdržel se

19
0
0

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-5/2018.
Bod 7. Různé
Prof. Opatrný navrhl termíny zasedání AS PřF UP v roce 2018:
28.2. – schválení členů vědecké rady, 4.4. – rozpočet, alokace financí, 16.5. – příjímací řízení, 24.10.
– zpráva o hospodaření, 12.12. – dle potřeby.
Od 7. do 22. února zastupuje předsedu AS PřF UP při prezenčních jednáních kvůli zahraniční cestě
první místopředseda AS PřF dr. T. Fürst, v případně jeho nepřítomnosti druhý místopředseda J. Žák.
Senátor L. Weber podal podnět k uspořádání veřejné přednášky, na které by se představil
harmonogram a cíle stavebních prací v areálu Holice včetně souvisejících projektů. Akce se
uskuteční v aule, termín konání bude zveřejněn ve Zpravodaji PřF. Prezentovat budou Ing. Karták a
Ing. Zimová.
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Informace z RVŠ přednesla doc. Smolová, informovala o volbě zástupců do předsednictva RVŠ,
ustanovení pracovních komisí, přednesení ekonomických informací týkajících se navýšení rozpočtu
VŠ, informací o problematice GDPR.
Doc. Fiurášek byl jmenován do funkce prorektora, ukončil tedy svou činnost v AS PřF UP, podobně
jako dr. Bartl, který bude jmenován proděkanem PřF. Oba pánové poděkovali senátorům za
spolupráci. Doc. Fiurášek uvedl, že jako host senátu by se rád účastnil jednání i nadále.

Přijatá usnesení z jednání AS PřF UP dne 31. ledna 2018
• AS PřF UP schvaluje prof. Aleše Lebedu jako zástupce PřF UP v Etické komisi UP.
• AS PřF UP schvaluje návrh na rozdělení části finančních prostředků na investiční výdaje
pro rok 2018.
• AS PřF UP projednal záměr děkana jmenovat navržené proděkany Přírodovědecké fakulty
UP.
• AS PřF UP podporuje záměr akreditace předložených studijních programů.

Zapsala:
Schválil:

Alena Jarošová
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., předseda Akademického senátu PřF UP
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