Zápis č. 7 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 11. dubna 2018
Přítomni: 20 členů AS PřF UP dle prezenční listiny: doc. P. Bednář, Mgr. L. Borková, dr. M. Fňukal, dr. T. Fürst,
Mgr. M. Hönig, prof. P. Ilík, Bc. R. Chvátal, M. Jandík, Bc. M. Jašek, doc. M. Jukl, doc. L. Machala, doc. V.
Ondřej, prof. T. Opatrný, doc. M. Rulík, prof. M. Šebela, doc. I. Smolová, doc. M. Soural, prof. V. Voženílek,
Mgr. L. Weber, J. Žák.
Omluveni: prof. M. Strnad
Hosté: děkan doc. M. Kubala, doc. K. Hron, prof. M. Dušek, prof. K. Lemr, Ing. J. Zimová, Mgr. L. Copková,
doc. J. Fiurášek

Program zasedání:
1.
2.
3.

4.
5.

Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
Informace z AS UP a Rady VŠ
Metodika dělení finančních prostředků oborům, hospodářským jednotkám a centrálním
jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP pro rok
2018
Rozdělení finančních prostředků fakulty v roce 2018 a rozpočet PřF UP pro rok 2018
Různé

Bod 1. Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda fakultního senátu prof. Opatrný. K programu
nebyly vzneseny žádné připomínky. Dr. Fürst shrnul usnesení z předchozího zasedání.
Prof. Voženílek se krátce vyjádřil k části zápisu z minulého zasedání, který se týkal vystoupení Ing. Zimové;
poděkoval všem za zapojení do následné emailové diskuse, věc nevnímá jako uspokojivě uzavřenou. Protože
z pléna nezazněly další připomínky, zápis byl schválen.
Bod 2. Informace z AS UP a Rady VŠ
Prof. Opatrný informoval, že další zasedání AS UP, na kterém se bude schvalovat rozpočet pro rok 2018, se
uskuteční 2.5.2018.
Doc. Smolová zaslala přítomným k připomínkování návrh Institucionálního programu pro veřejné VŠ –
podrobnější informace podal pror. Fiurášek, doplnila doc. Smolová.
Dále doc. Smolová shrnula informace z RVŠ
- nominace 4 členů do rady NAÚ na předsednictvu RVŠ – prof. I. Netuka, doc. I. Maté, doc. I. Málková,
prof. P. Noskievič
- studentská komora – vyjádření k protestnímu shromáždění
- příprava programového prohlášení RVŠ
Prof. Opatrný uvedl, že RVŠ by měla neustále vyvíjet tlak na navýšení rozpočtu na podporu výzkumu,
připomněl dokument Strategie 2020 – v roce 2020 by mělo být na podporu výzkumu vyčleněno 1% HDP
z národních veřejných zdrojů na podporu výzkumu. I přesto, že byl letos zaznamenán nárůst na cca 36 mld,
podpora stále nedosahuje odpovídající částce: pokud je nyní HDP ČR cca 5 bilionů Kč, měla by podpora
výzkumu z národních veřejných zdrojů být ve výši cca 50 mld Kč.
Dále prof. Opatrný uvedl, že RVŠ by měla také apelovat na dopracování metodiky hodnocení výzkumu až na
úroveň veřejných VŠ ve spolupráci s RVŠ - reagovala doc. Smolová

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 009 (sekretariát děkana) | T: 585 634 100 (předseda AS PřF UP)
www.prf.upol.cz

Prof. Voženílek podal podnět, aby RVŠ prozkoumala, zda byl dodržen přístup MŠMT (prezentovaný na RVŠ
ministryní Valachovou v roce 2016) označovaný "18/18", který deklaroval, že v roce 2018 bude kategorie 333
tvořit 18 % rozpočtu MŠMT.
Bod 3. Metodika dělení finančních prostředků oborům, hospodářským jednotkám a centrálním
jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP pro rok 2018
Bod 4. Rozdělení finančních prostředků fakulty v roce 2018 a rozpočet PřF UP pro rok 2018
Prof. Opatrný otevřel současné projednávání obou bodů a předal slovo děkanovi doc. Kubalovi, který krátce
shrnul proces přípravy metodiky a rozpočtu PřF. Materiály obdrželi senátoři písemně.
Děkan doc. Kubala dále zdůvodnil více než 10% nárůst provozního rozpočtu děkanátu – změna tarifů,
navýšení rozpočtu na materiál na opravy vzhledem k tomu, že uplynula záruční doba na stavby, navýšení
úvazků, navýšení příplatku pro proděkany a děkana o téměř 1 mil. korun, které je dáno především výší odměn,
které si vyplatilo předchozí vedení.
Pan děkan rovněž seznámil přítomné se strukturou odvodů na centrální jednotky (34% ze zdroje 11, 30% ze
zdroje 30) a upozornil, že na pracoviště budou v roce 2018 vracet pouze 70% režií projektů oproti loňským
75%. K těmto opatřením vedla vedení fakulty snaha o postupné uhrazení závazků, které fakultě zanechalo
bývalé vedení ve výši více než 119 mil. Kč ve formě dofinancování investičních i neinvestičních aktivit, závazku
Muzeu olomoucké pevnosti, vyrovnání ztrát spojených s Pevností poznání během nového funkčního období
2018 - 2022.
Vedení fakulty přijalo i další opatření, např.: úpravu dělení příspěvků do fondu internacionalizace, zastropování
podpory letních škol na 30 tis. za akci. Příspěvek na podporu Double Degree a Joint Degree ve výši 50 tis.
korun bude nově dělen na 30 tis. ve prospěch školitele a 20 tis. ve prospěch pracoviště.
Na základě nové metodiky provedlo vedení fakulty dělení příspěvků na pracoviště – díky vyšší alokaci
příspěvků na fakultu v letošním roce nebude žádné pracoviště disponovat nižším rozpočtem než loni i přes
narovnání odvodů mezi zdroji 11 a 30.
Prof. Opatrný požádal doc. Smolovou o stanovisko EK.
Doc Smolová uvedla, že dne 26.3. se EK seznámila s metodikou, prošla předložené materiály, požádala o
doplnění informací včetně důvodové zprávy k metodice. V této souvislosti poděkovala doc. Smolová legislativní
komisi za součinnost.
Dne 4.4. EK projednala předložené materiály a proběhlo hlasování; na jeho základě EK doporučila AS PřF UP:
- schválení metodiky Metodika dělení finančních prostředků oborům, hospodářským jednotkám a
centrálním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP pro rok 2018
- schválení Plánu hospodaření děkanátu na rok 2018 po odděleních
- schválení rozpočtu PřF UP v Olomouci na rok 2018 ve struktuře nákladů a výnosů po účtech
- schválení dodatku k Plánu investic děkanátu na rok 2018 včetně 2 dodatečných investic (reinvestice
v projektu projektu Pevnost poznání – 350 tis. korun, renovace kuchyně ve školicím středisku Karlov –
180 tis. korun)
- schválení zprávy o hospodaření za rok 2017.
Dále po posouzení všech pohledávek a jejich řešení doporučila EK panu děkanovi:
- upřesnit strukturu čerpání alokovaných zdrojů pro náklady děkanátu s ohledem na účel těchto zdrojů a
přijmout doporučení formou usnesení na zasedání AS PřF UP v Olomouci. V případě pohledávky
nezaplaceného dluhu (pohledávka MedChemiBio) apelovala EK na vedení fakulty, aby bylo vyvinuto
maximální úsilí k tomu, aby byly závazky navráceny do rozpočtu PřF UP v Olomouci a toto bylo
předmětem Usnesení AS PřF UP v Olomouci.
Prof. Opatrný poděkoval za detailní seznámení se závěry EK a otevřel diskusi.
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Pan děkan se vyjádřil k pohledávce MedChemBio z roku 2009. Kauzu řeší RUP, dluh se vyrovná
pravděpodobně převodem přístrojů na dotčená pracoviště.
T. Opatrný sdělil, že v důvodové zprávě nepovažuje za šťastnou formulaci "z nutnosti financovat závazky, které
fakultě zanechalo bývalé vedení ve výši více než 119 mil. Kč...". Lze se na to dívat spíše tak, že jde o
rozvojové aktivity na zlepšení výukového prostředí vycházející ze strategického záměru UP a na dofinancování
řady úspěšně získaných projektů. Důvodová zpráva by měla zohlednit, že jde o aktivity, které schválil senát,
protože je považuje za správné a potřebné.
K formulaci "navýšení příplatků pro proděkany a děkana o téměř 1 mil. Kč je dáno především výší odměn,
které si vyplatilo předchozí vedení": na EK zaznělo, že se na dané částce podílí i vyplacení odstupného bývalé
sekretářce děkana a to, že je z ní placen částečný úvazek Ing. Zimové, která již ale nepůsobí na fakultě, ale
pod rektorátem.
Prof. Ilík se dotázal na důvod převodu 6 mil. korun na LF – reagoval pak děkan, prof. Lemr, doc. Smolová,
informace doplnila Ing. Zimová.
Prof. Šebela požádal o upřesnění rozpočtu pro správu zeleně v Holici, vyjasnila Ing. Zimová.
Další připomínky ani dotazy z pléna nezazněly, prof. Opatrný navrhl znění prvního usnesení. Doc. Jukl,
upozornil, že senát ze zákona schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty jejím pracovištím a dle Statutu
UP a Statutu Přf UP také rozpočet fakulty. V návrhu usnesení však schválení rozdělení finančních prostředků
není explicitně uvedeno a doporučil, aby se tak stalo, např. doplnění formulace “včetně rozdělení finančních
prostředků pracovištím fakulty“.
Další připomínky z pléna nezazněly, prof. Opatrný zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje předloženou Metodiku dělení finančních prostředků oborům,
hospodářským jednotkám a centrálním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření
Přírodovědecké fakulty UP pro rok 2018 včetně rozdělení finančních prostředků pracovištím fakulty.
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

16
0
4

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-7/2018.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje Plán hospodaření děkanátu na rok 2018 po odděleních.

Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

14
0
6

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-7/2018.
Návrh usnesení:
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Akademický senát schvaluje Rozpočet PřF UP v Olomouci na rok 2018 ve struktuře nákladů a výnosů
po účtech.
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

14
0
6

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-7/2018.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje dodatek k Plánu investic děkanátu na rok 2018.
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

20
0
0

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-7/2018.
Návrh usnesení:
Akademický senát schvaluje Zprávu o hospodaření PřF UP za rok 2017.
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

20
0
0

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 5-7/2018.
Návrh usnesení:
Akademický senát doporučuje děkanovi PřF UP v Olomouci upřesnit strukturu čerpání alokovaných
zdrojů pro náklady děkanátu s ohledem na účel těchto zdrojů.
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

19
0
1

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 6-7/2018.
Návrh usnesení:
Akademický senát apeluje na vedení PřF UP, aby v případě pohledávky nezaplaceného dluhu
(pohledávka za MedChemiBio) bylo vyvinuto maximální úsilí k tomu, aby byly finance navráceny do
rozpočtu PřF UP v Olomouci.
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):




Pro
Proti
zdržel se

18
0
2

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 6-7/2018.
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Bod 5. Různé
Návrh programu na květnové zasedání AS PřF UP:
- podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
- projednání charakteru zkoušky z angličtiny u DSP a DSO
Doc. Smolová připomněla, že poplatky za studium na anglických studijních programech PřF jsou v porovnání
s jinými fakultami vyšší, navrhla projednat věc na úrovni kolegia děkana a následně otevřít na zasedání AS PřF
UP.
Prof. Lemr v souvislosti se zaváděním hodnocení kvality VŠ upozornil na zatím nejslaběji hodnocené kritérium
v rámci UP - vztah univerzity k potřebám pracovníků. Dle něj by se senát mohl zabývat otázkou, jak zjistit, co
pracovníkům chybí, jak zavézt systematické zjišťování spokojenosti pracovníků. Případné podněty by předal
komisi pro kvalitu.
Prof. Opatrný zmínil možnost inspirovat se při systematickém zjišťování spokojenosti nainstalovanými panely s
barevnými tlačítky, jaké lze vidět na některých úřadech či provozovnách.
Prof. Voženílek vyzval AS PřF UP, aby se zabýval výsledky institucionální akreditace.
Pan děkan poděkoval všem, kteří se na přípravě podkladů podíleli.

Přehled přijatých usnesení z jednání AS PřF UP dne 11. dubna 2018
• AS PřF UP schválil předloženou Metodiku dělení finančních prostředků oborům, hospodářským
•
•
•
•
•

jednotkám a centrálním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP
pro rok 2018 včetně rozdělení finančních prostředků pracovištím fakulty.
AS PřF UP schválil Plán hospodaření děkanátu na rok 2018 po odděleních.
AS PřF UP schválil Rozpočet PřF UP v Olomouci na rok 2018 ve struktuře nákladů a výnosů po
účtech.
AS PřF UP schválil dodatek k Plánu investic děkanátu na rok 2018.
AS PřF UP schválil Zprávu o hospodaření PřF UP za rok 2017.
AS PřF UP doporuč děkanovi PřF UP upřesnit strukturu čerpání alokovaných zdrojů pro náklady
děkanátu s ohledem na účel těchto zdrojů.

• AS PřF UP apeluje na vedení PřF UP, aby v případě pohledávky nezaplaceného dluhu
(pohledávka za MedChemiBio) bylo vyvinuto maximální úsilí k tomu, aby byly finance
navráceny do rozpočtu PřF UP v Olomouci.
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 16. května 2018 v 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PřF UP.
Zapsala:
Schválil:

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