
 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 

17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: +420–585634009 (sekretariát děkana), +420-585634649 (předseda AS PřF UP), fax +420–585225737 

Zápis č. 13 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 28. března 2013 

 
 

Přítomni: 14 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: doc. Bednář, prof. Bělohlávek, dr. Fürst, prof. Molnár, Mgr. Stoklasa, prof. Šebela, 
Mgr. Talášek 
hosté: děkan prof. Ševčík, proděkanka doc. Smolová, tajemník dr. Velecký, Mgr. Krausová 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Jukl.  
 

 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Kontrola usnesení – bez připomínek. 
 
 
Bod 2. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP dne 27. 3. 2013 podal dr. Jukl. AS UP schválil koupi 
budovy na Envelopě, bývalou vývařovnu Českých drah, za 42 mil. Kč. Jak doplnila doc. Talašová, 
členka AS UP, budova by měla UP sloužit na přechodné využití pracovišti, která procházejí 
rekonstrukcí, pro archiv UP a v budoucnu by se v ní měla zřídit velká aula nebo kongresové centrum 
UP. AS UP schválil užívání nových budov CRH a užívání určených pozemků UP v Olomouci-Holici 
Přírodovědeckou fakultou UP. AS UP dále jednal o návrhu na zřízení veřejného ochránce práv 
studentů (ombudsmana) na UP a požádal rektora, aby zahájil příslušné kroky ke zřízení této funkce 
na UP. Písemné vyhotovení návrhu dala senátorům AS PřF UP k dispozici doc. Talašová. Po krátké 
diskusi vyvolané ze strany studentské části AS předseda dr. Jukl navrhl, aby se senátoři s návrhem 
nejprve seznámili, a senát se k tomuto tématu může vrátit v bodu Různé. 
 
 
Bod 3. Rozdělení finančních prostředků na PřF UP na rok 2013 
Předseda dr. Jukl předal slovo děkanovi fakulty prof. Ševčíkovi. 
a) Výsledky hospodaření PřF UP za rok 2012 
Materiál obdrželi senátoři písemně. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Rozdělení finančních prostředků na PřF UP na rok 2013 
4. Informace z RVŠ 
5. Různé 
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Děkan fakulty prof. Ševčík seznámil senátory s výsledky hospodaření PřF za rok 2012. Hospodaření 
fakulty skončilo přebytkem a do fondu provozních prostředků bylo převedeno cca 105 mil. Kč. Ke 
zprávě o výsledcích hospodaření nebylo ze strany senátorů připomínek. 
Návrh usnesení:  
AS PřF UP schvaluje výsledky hospodaření PřF UP za rok 2012. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-13/2013. 
 
b) Rozdělení finančních prostředků na PřF UP v roce 2013 
Materiál obdrželi senátoři písemně. 
Děkan prof. Ševčík nejprve nastínil předpokládaný vývoj finanční situace v dalším období. Objem 
finančních prostředků pro VŠ ovlivní snížení kvóty financovaných studentů ze strany MŠMT 
a demografický pokles. Negativní dopad může mít i plánovaná jiná metodika financování vědy 
a výzkumu od roku 2015. K poklesu finančních prostředků zřejmě dojde i z důvodu ukončení 
programovacího období EU (OPVK projekty) v roce 2015. 
Děkan prof. Ševčík poté představil a podrobně vyložil senátorům návrh dělení finančních 
prostředků na fakultě pro rok 2013. Kromě návrhu dělení prostředků předložil také plán nákladů 
a výnosů na rok 2013 (rozpočet PřF UP). Plánované náklady PřF činí 582.869 tis. Kč, plánované 
výnosy pak 588.516 tis. Kč. Návrh dělení finančních prostředků na obory a jednotlivá pracoviště byl 
sestaven podle schválené metodiky a byl projednán s příslušnými vedoucími kateder a řediteli 
center. 
Děkan prof. Ševčík předal slovo proděkance doc. Smolové, která podala senátorům detailní výklad 
principu dělení finančních prostředků za studenty. Oproti loňskému roku došlo jen k drobným 
změnám, které se týkají koeficientu ekonomické náročnosti oboru a zohlednění nefinancovaných 
studentů. 
Předseda AS PřF dr. Jukl vyzval předsedu Ekonomické komise AS PřF UP doc. Fiuráška, aby 
senátory seznámil se stanoviskem EK. Doc. Fiurášek informoval senátory o jednání EK dne 26. 3. 
2013. Na jednání byl podrobně projednán návrh rozdělení finančních prostředků PřF na rok 2013 
a EK AS PřF se jednomyslně usnesla na závěru doporučit AS PřF UP schválení předloženého návrhu 
s tím, že bude ještě doplněn o rozdělení finančních prostředků za aplikovaný výzkum po zpracování 
podkladů z RIVu. EK se rovněž zabývala dopady návrhu rozpočtu na jednotlivá pracoviště, do 
problémů by se mohla dostat Katedra ekologie a Kabinet cizích jazyků.  
K financování Kabinetu cizích jazyků děkan prof. Ševčík uvedl, že se počítá s intervencí z finančních 
prostředků děkanátu, a to i do budoucna, protože fakulta má zájem na kvalitní výuce cizích jazyků. 
Samotné pracoviště bude situaci řešit snížením počtu pracovníků a optimalizací výuky. Dále by měla 
být financována výuka zaměstnanců. Činnost KCJ je hodnocena kladně, což svými příspěvky 
potvrdili i senátoři. Na finanční situaci Katedry ekologie má podle děkana vliv několik faktorů – 
pokles zájmu studentů o obor, rezignace katedry na výzkum, stagnace kvalifikačního růstu 
pracovníků a některá sporná manažerská rozhodnutí. Řešením neuspokojivé situace se už vedení 
fakulty spolu s vedením katedry zabývá. 
Doc. Fiurášek dále poukázal na zvýšení absolutní výše odvodů na centrální jednotky UP oproti 
loňskému roku. Na to reagoval dr. Jukl sdělením, že důvodem je i nová metodika dělení finančních 
prostředků na UP a děkan prof. Ševčík doplnil, že byla navýšena rezerva UP určená na rozvoj 
univerzity, tj. především na investice. 
V diskusi se dále probírala metoda účtování energií na obory/pracoviště (prof. Strnad, tajemník 
dr. Velecký), metodika dělení financí za aplikované výsledky (prof. Strnad, děkan prof. Ševčík, Mgr. 
Krausová) a také situace, která nastala po zjištění nesprávného zadávání výsledků do RIVu 
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Společnou laboratoří optiky, z čehož vyplynulo rozhodnutí rektora UP požádat MŠMT o snížení 
finančních prostředků na RVO pro UP ve výši 1046 tis. Kč (prof. Strnad, prof. Dvořák, děkan prof. 
Ševčík).  
Po ukončení diskuse zahájil předseda dr. Jukl hlasování. 
 
Návrh usnesení:  
AS PřF UP schvaluje návrh na rozdělení finančních prostředků PřF UP v roce 2013 a plán nákladů 
a výnosů PřF UP pro rok 2013. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 13 
 proti 0 
 zdržel se 1 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-13/2013. 
 
 
Bod 4. Informace z RVŠ - zrušen 
 
 
Bod 5. Různé 

• Senátoři se seznámili s návrhem na zřízení veřejného ochránce práv studentů na UP, který 
byl předložen na zasedání AS UP 27. 3. 2013 členem studentské komory AS UP P. Sojkou. V diskusi 
senátoři kritizovali zejména skutečnost, že ombudsman by nebyl odpovědný žádnému orgánu UP, 
přitom by měl mít rozsáhlou pravomoc. Také se pozastavili nad tím, že by ombudsman byl 
zaměstnán na plný úvazek, stejně jako jeho sekretářka. Především však, jak shrnul člen studentské 
komory AS PřF UP Mgr. Navařík, existují již dnes dostatečné mechanismy ochrany práv studentů 
v rámci stávající struktury orgánů UP a fakult. Případné problémy mohou studenti řešit 
s příslušnými proděkany na fakultách. Zřízení funkce studentského ombudsmana se jeví jako 
nadbytečné. 
Na návrh studentské komory AS PřF UP vyjádřili senátoři své stanovisko k návrhu na zřízení 
veřejného ochránce práv studentů na UP. 
 
Návrh usnesení:  
AS PřF UP zásadně nesouhlasí s ustavením funkce „veřejného ochránce práv studentů“ na UP v 
Olomouci, neboť pokládá stávající způsob ochrany práv studentů UP za vyhovující. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 13 členů):  

 pro 13 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-13/2013. 

• Mgr. Miková upozornila na problém duplicit univerzitních e-mailových adres – nastoupí-li 
na UP nový zaměstnanec, který má shodné jméno se stávajícím zaměstnancem, získává automaticky 
(a nelogicky) jeho e-mailovou adresu. Musí se pak řešit s CVT. 

• Doc. Nováček poukázal na zvyšující se odvody na RUP. Mělo by se dbát na to, aby 
prostředky nebyly používány na osobní výdaje (navyšování počtu úředníků). 

• Doc. Nováček vyjádřil svůj názor na systémy DYNAS (pořizování kancelářských potřeb 
a tonerů) a MAGION (elektronická spisová služba), které jsou katedry povinny používat. Jak 
potvrdili i další senátoři, je to pro katedry velká administrativní zátěž a bohužel asi povede k nárůstu 
pracovníků. Přitom nelze konstatovat, že by oba systémy byly pro činnost kateder přínosem. K tomu 
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doplnil tajemník dr. Velecký, že v důsledku povinného používání DYNASu musela PřF zaplatit 
pokutu téměř 100 tis. Kč, protože nemohla využít tzv. náhradní plnění povinnosti uložené zákonem 
týkající se zaměstnávání osob se ZTP. Zbytečně komplikované je podle senátorů také elektronické 
zpracování cestovních příkazů. 

• Mgr. Navařík tlumočil senátorům informaci od paní Jany Ševčíkové o event. uspořádání 
sbírky na podporu výsadby stromů v Přerově pro nadaci Malý Noe. 

• Na návrh prof. Dvořáka sestavil předseda AS PřF UP dr. Jukl harmonogram dalších zasedání 

v roce 2013: 29. května, 2. října a 4. prosince vždy od 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu PřF. 

 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl poděkoval senátorům i hostům za účast a zasedání ukončil. 
 
 

 
 
 
Příští zasedání AS PřF UP se podle harmonogramu uskuteční 29. května 2013 v 13:00 hod. v zasedací 
místnosti děkanátu. 
 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 

Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 28. března 2013 

• AS PřF UP schválil výsledky hospodaření PřF UP za rok 2012 
• AS PřF UP schválil rozdělení finančních prostředků na PřF UP v roce 2013 a schválil 

plán nákladů a výnosů PřF UP pro rok 2013 
• AS PřF UP zásadně nesouhlasí se zřízením veřejného ochránce práv studentů na UP 
• AS PřF UP vyjádřil nespokojenost s užíváním systémů DYNAS a MAGION 


