Zápis č. 16 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 29. března 2017
Přítomni: 14 členů AS PřF UP dle prezenční listiny
Omluveni: Mgr. T. Burian, Mgr. E. Komlossyová, J. Krušinský, prof. M. Otyepka, prof. M. Strnad,
prof. M. Šebela, F. Šmahel
Hosté: děkan prof. I. Frébort, Mgr. J. Mazal, doc. R. Kubínek
Program zasedání AS PřF UP :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení z minulého zasedání
Výsledek hlasování per rollam
Informace ze zasedání AS UP
Schválení zprávy o výsledku hospodaření PřF v r.2016
Schválení Dodatku č. 3 k Metodice dělení finančních prostředků na PřF UP
Schválení rozdělení finančních prostředků na PřF v r.2017 a rozpočet PřF na r. 2017
Informace z RVŠ
Různé

Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda AS PřF UP doc. M. Jukl. K programu
zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky. Senátor Opatrný před jednáním upozornil, že bude
muset z neodkladných důvodů z jednání odejít, doc. Jukl proto navrhl zahájit jednání bodem č. 4.
Přítomní návrh odsouhlasili.
Bod 4. Schválení Zprávy o výsledku hospodaření PřF v r. 2016
Předseda fakultního senátu požádal pana děkana, aby přítomné seznámil se Zprávou o výsledku
hospodaření. Podklady obdrželi senátoři písemně (podkladový materiál č. 1). Pan děkan uvedl
v souladu s předloženou dokumentací, že v roce 2016 hospodařila fakulta ve sledovaných zdrojích
s částkou 649 506 tis. Kč. Zpráva vychází z účetních sjetin SAP.
Celkové hospodaření fakulty – materiál č. 2.3.
Pan děkan podrobně seznámil přítomné s přílohou 2.3. Stav fondů k 1. 1. 2017, který rovněž obdrželi
senátoři písemně.
Pan děkan upozornil na nárůst finančních prostředků ve stipendijním fondu z důvodu výběru úhrad
za prodlouženou dobu studia, který provádí RUP, je tedy možné uvažovat o navýšení prospěchových
stipendií a prostředky rovněž využít ve prospěch stipendií J.L.Fischera. Nárůst fakulta zaznamenala
také v sociálním fondu, vedení fakulty plánuje čerpání fondu ve prospěch zaměstnanců např. formou
poukázek.
Doc. Jukl požádal předsedkyni ekonomické komise AS Přf UP doc. Smolovou o stanovisko
ekonomické komise. Doc. Smolová uvedla, že EK se sešla 22. a 29. března. Její členové se
podrobně seznámili s podkladovými materiály předloženými panem děkanem. Dále si vyžádali
doplňující materiály a údaje:
 k hospodaření centra popularizace (výhled hospodaření centra, úspěšnost získávání
grantových prostředků, atd.)
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ke zdůvodnění navýšení osobních nákladů na děkanátu – podrobné zdůvodnění podala
ekonomické komisi Ing. Zimová, doc. Smolová zdůvodnění ve zkratce shrnula přítomným
senátorům a uvedla, že EO považovala zdůvodnění za dostatečné.
 k čerpání položky Projektové práce – čerpání spojené s přípravou projektové dokumentace
pro 11 investičních akcí plánovaných na nadcházející období
Ekonomická komise po projednání doporučila AS PřF UP přijmout Zprávu o hospodaření včetně
doplňujících dokumentů.
Protože z pléna nezazněly žádné dotazy nebo připomínky, předseda AS PřF UP zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření PřF UP v r. 2016
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):
 Pro
14
 Proti
0
 zdržel se
0
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-16/2017.
Bod 5. Schválení Dodatku č. 3 k Metodice dělení finančních prostředků na PřF UP
Podklady obdrželi senátoři písemně (materiál č. 3.2). Se změnami metodiky přítomné podrobně
seznámil pan děkan. Poté doc. Jukl požádal ekonomickou komisi o vyjádření. Slova se ujala doc.
Smolová, seznámila přítomné s návrhy úprav předloženého textu, které byly akceptovány a zahrnuty
do materiálu vyjma návrhu, aby se pojem „příspěvek na výuku studentů“ nahradil pojmem „příspěvek
na vzdělávací a tvůrčí činnost“. Doc Jukl k tématu uvedl, že termín byl v metodice používán od
samého počátku a je blíže vymezen v čl.1, je zaužívaný a není tedy třeba ho měnit.
Do diskuse se přihlásil senátor Fűrst, znovu upozornil na nerovnoměrnost ve zdanění příspěvku na
výuku (17,3%) a příspěvku na rozvoj výzkumné organizace (9,2%) v článku č.6 metodiky. Vzhledem
k tomuto disproporčnímu rozdílu se rozhodl zdržet se hlasování. Reagoval pan děkan. Sdělil, že
odvody jsou stanoveny dle odhadu nákladů na jednotlivé činnosti, jedná se o kompenzační
mechanismus pro možné meziroční výkyvy zapříčiněné vnějšími vlivy. Podíl vychází také z toho, co
je způsobilé hradit z jednotlivých zdrojů. Dle reálných výpočtů provedených pro připravované
výzkumné projekty OP VVV se zjistilo, že procento, které jsme schopni uplatnit za vědu a výzkum je
nižší. Dále pan děkan uvedl, že příjmy za vědu jsou aktuálně vyšší než na výuku. Některé fakulty
nemají tak velký podíl příjmů za vědu případně nezdaňují příjmy za RVO vůbec. Administrativní část
režií projektů je další příjem za vědu, který se daní.
Další připomínky z pléna nezazněly, doc. Jukl zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje Dodatek č. 3 k Metodice dělení finančních prostředků na PřF UP
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):
 pro
13
 proti
0
 zdržel se
1
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-16/2017.
Bod 6. Schválení rozdělení finančních prostředků na PřF UP v r. 2017 a rozpočet PřF na r.
2017
Podklady obdrželi senátoři písemně.
 materiál 3.1. (rozpočet na rok 2017 – náklady a výnosy po účtech)
 materiál 3.2.2. (dělení finančních prostředků PřF UP pro rok 2017)
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materiál 3.3. (plán investic dle pracovišť)

Rozpočet PřF na rok 2017
Pan děkan úvodem seznámil přítomné s návrhem rozpočtu PřF UP na rok 2017. Uvedl, že
ministerstvo přidělilo letos univerzitám zatím pouze první část příspěvků na RVO, a to 75 procent
rozdělených na základě loňského bodového hodnocení RVO; zbývajících 25 procent bude využito ke
kompenzaci rozdílu tak, aby v konečném součtu bylo 100 procent příspěvku za vědu rozděleno dle
letošních výsledků. Vzhledem k tomu, že příjem fakulty z RVO tvoří aktuálně více než 50 procent,
pracovalo se při tvorbě rozpočtu s položkou kvalifikovaného odhadu příjmů (25 procent z RVO),
abychom nemuseli výrazně eliminovat plánované aktivity. Jako podklad pro odhad byly použity
hodnoty z předchozího roku.
Rozdělení finančních prostředků na PřF UP v roce 2017
Pan děkan seznámil přítomné s výší příspěvků alokovaných na jednotlivá pracoviště dle platné
metodiky. Výše příspěvků na naši fakultu pro letošní rok se odhadovala na 266 mil. korun, reálně
bude na naši fakultu alokováno o 17 mil. více dle informací z RUP.
V porovnání s loňským rokem jsou celkové příjmy ve zdroji 11 nižší o 7,7 mil. korun (dáno změnou
podílu fixní a výkonové části). S ohledem na nižší odvody na RUP v letošním roce, a protože je
příspěvek částečně využíván na podporu internacionalizace, bude celkově na jednotlivá pracoviště
rozděleno o 1,9 mil. korun méně než v roce 2016.
Celkové příjmy ve zdroji 30 jsou po odvodech o 20 mil. vyšší než v roce 2016, na jednotlivá
pracoviště se rozdělí o 18,89 mil korun více v porovnání s loňským rokem. Rozdíl částek obdrží
děkanát PřF.
Následně seznámil pan děkan přítomné s plánem investic pro rok 2017. Uvedl, že řada investic je
v plánu zahrnuta s maximálními částkami, se kterými vstupují zakázky do výběrových řízení;
zejména u stavebních investic očekává snížení částek po vysoutěžení až do výše 20 procent, u
přístrojů samozřejmě méně. (Rozpis podle jednotlivých investic a mimořádných oprav na jednotlivých
pracovištích a na děkanátu pro rok 2017 je přílohou zápisu).
Doc. Jukl požádal předsedkyni ekonomické komise o vyjádření. Doc Smolová sdělila, že ekonomická
komise vyjádřila souhlas s předloženými materiály mimo část označenou odhad a doporučuje je AS
PřF UP ke schválení. Doc. Smolová dále uvedla, že ekonomická komise má zájem o zhlédnutí
finálních materiálů, vyplývajících z reálně přidělených alokací. (Zápis z jednání ekonomické komise
je přílohou zápisu) Doc. Jukl uvedl, že reálné výše alokací na pracoviště budou provedeny formou
rozpočtového opatření.
Do diskuse se přihlásil senátor Opatrný. Uvedl, že nárůst se skládá ze dvou částí, necelých 5
procent tvoří celkový nárůst v rámci republiky, zbylých 5 procent pak zvýšení vědeckého výkonu
fakulty. To, že se výsledné finance pro letošní rok spočtou podle Hodnocení 2015 je mj. díky
společnému úsilí Rady VŠ a České konference rektorů, přičemž v rámci ČKR se o to zasloužil
zejména náš rektor. Kvůli velkému zpoždění ve výpočtech Hodnocení 2015 totiž MŠMT původně
hodlalo rozpočítat letošní finance podle Hodnocení 2014. Informace doplnil pan děkan.
Další příspěvek do diskuse přednesl senátor Kvítek. Zeptal se, z jakého důvodu došlo u některých
pracovišť k poklesu příspěvku oproti loňskému roku a jestli tento stav neohrozí fungovaní těchto
pracovišť. Dotaz zodpověděl pan děkan. Sdělil, že pokles příjmu katedry matematické analýzy a
aplikací matematiky zapříčinil menší vědecký výkon pracoviště. Jedná se o dlouhodobější trend,
nicméně katedra má stále velkou rezervu v FPP, situace není nijak drastická. Věc byla projednána
s vedením pracoviště. Druhým pracovištěm s významnějším poklesem příjmu v letošním roce je
katedra geologie, kde došlo ke snížení počtu přihlášených studentů o třetinu. Problém se intenzivně
řeší s vedením pracoviště. Propad u SLO souvisí s jiným rozvrstvením financí mezi jednotlivými
součástmi (AV, RCPTM, katedra). Katedra organické chemie zaznamenala 10 procentní úbytek
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studentů. Kombinace úbytku studentů a nižšího vědeckého výkonu je příčinou nižších příspěvků
alokovaných na katedru geoinformatiky. Věc byla konzultována s vedením dotčených pracovišť.
Další připomínky ani dotazy nezazněly, doc. Jukl zahájil hlasování o předložených materiálech
souhrnně. Jak v případě rozpočtu, tak rozdělení finančních prostředků pracovištím, jsou schvalovány
předložené materiály kromě položek označených „odhad“, které budou senátu předloženy po jejich
finálním přidělení fakultě).
Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje rozpočet PřF UP na rok 2017, rozdělení finančních prostředků na PřF UP
v roce 2017 včetně plánu investic na rok 2017
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):
 pro
13
 proti
0
 zdržel se
1
Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-16/2017.
Z jednání odešel prof. Opatrný.
Pan děkan podal komentář k plánované stavební investici zahrnující doplnění chlazení a úpravu
vzduchotechniky na Envelopě a výměnu zkorodovaného potrubí digestoří – 2. etapa na katedře
organické chemie. Spoluúčast jednotlivých pracovišť z FPP byla projednána s vedením pracovišť,
odsouhlasenou výši spoluúčasti shrnuje příloha Klimatizace Envelopa, kterou přítomní obdrželi
písemně. Třetinu celkových nákladů bude hradit děkanát PřF.
Bod 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Doc Jukl zrekapituloval usnesení z minulého zasedání a seznámil s aktuálním děním při přípravě
voleb. K zápisu z minulého zasedání nebyly vzneseny připomínky, zápis byl schválen.
Bod 2. Výsledek hlasování per rollam
Doc. Jukl seznámil plénum s výsledky hlasování per rollam, kde se hlasovalo o přijetí změn Statutu
PřF UP navržené legislativní komisí AS UP po schválení změn Statutu PřF UP Akademickým
senátem univerzity dne 15. 2. 2017. Akademický senát PřF UP schválil dokument k předložení AS
UP na svém jednání dne 14. 12. 2016. Hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech 21. 2. – 24. 2.
2017; pro přijetí změn se vyjádřilo 19 senátorů, dva se zdrželi hlasování. Změny Statutu byly
schváleny s účinností dnem 24. 2. 2017, schválené znění dokumentu je zveřejněno na webových
stránkách fakulty.
Bod 3. Informace ze zasedání AS UP
Jednání se konalo 8. 3. 2017, na jednání se projednával jmenování části členů Rady pro vnitřní
hodnocení. Senát dále schválil předsedkyni a místopředsedu hlavní volební komise do AS UP,
předsedkyní se stala doc. Luhová, místopředsedou Mgr. Kurfűrst. AS UP rovněž schválil rozdělení
příspěvků a dotací na fakulty, přijal změnu Řádu celoživotního vzdělávání, schválil Jednací řád Rady
pro vnitřní hodnocení a nový Řád přijímacího řízení, kde např. je nově přijímací řízení považováno za
zahájené okamžikem platby příslušného poplatku. AS UP se zabýval i výší příspěvků
zaměstnavatele na stravování v menze tak, aby nebyly nižší než příspěvek na stravenky. Senát
vyzval rektora, aby se řešením věci dále zabýval.
Bod 8. Různé
Doc Kvítek se dotázal na termín zahájení realizace stavby doplnění chlazení a úpravu
vzduchotechniky na Envelopě. S harmonogramem prací seznámila přítomné Ing. Zimová.
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Ing. Zimová podala také informace k harmonogramu prací souvisejících s úpravami studovny PřF.
Závěry z jednání AS PřF UP dne 29. března 2017

• AS PřF UP schválil Zprávu o výsledku hospodaření PřF v r. 2016.
• AS PřF UP schválil Dodatek č. 3 k Metodice dělení finančních prostředků na PřF UP
• AS PřF UP schválil rozpočet PřF UP na rok 2017, rozdělení přidělených finančních
prostředků na PřF UP včetně plánu investic na rok 2017

Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 25. dubna 2017 ve 13:30 hodin v zasedací místnosti
děkanátu PřF UP.
Zapsala:
Schválil:

Alena Jarošová
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
17. listopadu1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 009 (sekretariát děkana) | T: 585 634 649 (předseda AS PřF UP)
www.prf.upol.cz

