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Zápis č. 16 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 29. ledna 2014 
 

Přítomni: 20 členů AS PřF dle prezenční listiny 
hosté: děkan prof. J. Ševčík, proděkani prof. M. Dušek, prof. I. Frébort, prof. T. Opatrný, 
doc. I. Smolová, tajemník dr. P. Velecký, vedoucí studijního odd. D. Gronychová, prof. L. Dvořák, 
Mgr. B. Krausová, Ing. J. Zimová 
 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP doc. Jukl. Přivítal senátory a hosty. K navrženému 
programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Bod 1. Vystoupení děkana PřF UP prof. J. Ševčíka 
Prof. Ševčík v souvislosti s ukončením svého působení ve funkci děkana poděkoval senátorům za 
spolupráci. Předseda AS PřF doc. Jukl vyslovil jménem všech senátorů poděkování prof. Ševčíkovi 
za práci, kterou pro fakultu odvedl a popřál mu hodně úspěchů v jeho další činnosti. 
 
Bod 2. Kontrola usnesení 
Předseda AS PřF doc. Jukl informoval senátory o tom, že předal rektorovi UP návrh na jmenování 
prof. Fréborta děkanem PřF UP, kterému rektor vyhověl a prof. Fréborta jmenoval s účinností 
1.2.2014 děkanem PřF UP na čtyřleté funkční období. 
 
Předseda AS PřF doc. Jukl dále seznámil senátory s výsledkem hlasování per rollam o návrhu na 
rozdělení finančních prostředků PřF UP za aplikovaný výzkum v roce 2013. Poměrem hlasů 14 pro, 
1 proti, 6 nehlasovalo nebo se zdrželo hlasování, byl návrh schválen dne 13. 12. 2013  
(Usnesení AS PřF UP č. 1-16/2014). 
 
Bod 3. Informace z AS UP 
Informace ze zasedání Akademického senátu UP 4. prosince 2013 podal doc. Jukl. AS UP schválil 
Metodiku rozdělení příspěvků a dotací na fakulty a způsobu participace fakult na nákladech 
celouniverzitních aktivit (návrh na rok 2014), která v podstatě odpovídá metodice dosavadní (tj. dle 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Vystoupení děkana PřF UP prof. J. Ševčíka 
2. Kontrola usnesení 
3. Informace z AS UP 
4. Ustavení volebních komisí pro volby do AS PřF UP a AS UP (9.–10. 4. 2014) 
5. Vyjádření AS PřF UP k záměru děkana jmenovat proděkany na nastávající funkční 

období 
6. Vyslovení souhlasu s návrhem děkana na jmenování členů Vědecké rady PřF UP pro 

nastávající funkční období 
7. Různé 
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výše mezd a dle přepočteného počtu zaměstnanců dané součásti). AS UP dále projednal a schválil 
změny navrhované MŠMT ČR k registraci změny Statutu UP týkající se zakotvení poplatků 
spojených se studiem do Statutu UP. 
 
Bod 4. Ustavení volebních komisí pro volby do AS PřF UP a AS UP 
Předseda doc. Jukl připomněl, že na minulém zasedání AS PřF byly schváleny termíny pro konání 
voleb (9.–10. dubna 2014) a předložil senátorům návrh dalších úkonů souvisejících s volbami: 
 
 Místo a čas voleb 
středa 9. dubna 2014, 8:00–16:00 hod., PřF UP, hlavní budova tř. 17. listopadu 12 
čtvrtek 10. dubna 2014, 8:00–16:00 hod., areál PřF UP, Olomouc-Holice 

 
 Vyhodnocení hlasovacích lístků 
10. dubna 2014, 16:30 hod, zasedací místnost děkanátu 
 
 Ustavení volebních komisí 
Podle Volebního a jednacího řádu AS PřF UP přípravu voleb do AS PřF UP zajišťuje desetičlenná 
volební komise. V případě voleb do AS UP tak činí Dílčí volební komise, počet členů není stanoven. 
Předseda doc. Jukl navrhl ustanovit pro oboje volby shodné komise a předložil senátu návrh devíti 
členů, se kterými předběžně členství v komisích projednal: 
 

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. – Katedra analytické chemie 
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. – Katedra algebry a geometrie 
doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. – Katedra optiky 
RNDr. Miloš Fňukal, Ph. D. – Katedra geografie 
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D. – Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 
Mgr. Jan Hercik - Katedra geografie 
doc. RNDr. Karel Hron, Ph.D. – Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. – Katedra biochemie 
Mgr. Petr Suchomel – Katedra fyzikální chemie 

 
Předseda doc. Jukl pak vyzval senátory k návrhu desátého člena volební komise. Senátoři z oboru 
biologie navrhli Mgr. Radima Simerského, Ph.D. – Centrum regionu Haná. 
 
Za předsedu volební komise pro volbu do AS PřF UP byl navržen doc. J. Fiurášek. 
Předsedu dílčí volební komise si volí členové této komise. 

 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje čas a místo voleb, Volební komisi pro volby do Akademického senátu PřF 
UP a Dílčí volební komisi pro volby do Akademického senátu UP na PřF UP ve dnech 9. a 10. 
dubna 2014 podle předloženého návrhu; předsedou volební komise pro volby do AS PřF UP 
ustanovuje doc. Mgr. Jaromíra Fiuráška, Ph.D.  
 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):  

 Pro 20 
 Proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-16/2014. 
 
Předseda doc. Jukl vyzval členy Dílčí volební komise pro volbu do AS UP, aby si zvolili svého 
předsedu – navržen dr. Fürst. 
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 Návrhy na kandidáty 
Termíny uzávěrek pro návrhy kandidátů do AS PřF UP a AS UP byly schváleny na minulém 
zasedání senátu – do 7. března 2014, 12:00 hod. pro volby do AS PřF UP, do 14. března 2014, 12:00 
hod. pro volby do AS UP.  
Návrhy bude možno podávat písemnou formou cestou podatelny PřF UP na adresu AS PřF. 
Vzor návrhu na kandidáta bude k dispozici současně s vyhlášením voleb. V případě voleb do AS UP 
se doporučuje písemný souhlas navrženého kandidáta, že s kandidaturou souhlasí.  Předseda doc. 
Jukl dal na zváženou, zda by bylo vhodné žádat písemný souhlas kandidáta v případě voleb do AS 
PřF UP jako povinný. Po krátké rozpravě byl naformulován text usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP stanoví, že navržení kandidáti za členy AS PřF UP stvrdí svou kandidaturu podpisem. 
Souhlas s kandidaturou musí být AS PřF UP doručen do uzávěrky návrhů na kandidáty. 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):  

 pro 20 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-16/2014. 
 
Návrhy na kandidáty mohou předkládat členové akademické obce PřF UP. Navržení kandidáti musí 
být členy akademické obce PřF UP. 
Předseda doc. Jukl připomněl senátorům definici členů akademické obce PřF UP podle  § 70, odst. 2, 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu  s čl. 7 Statutu 
UP, jak již byla vyložena AS PřF UP.  Členy akademické obce PřF UP jsou: 
a) studenti zapsaní ke studiu na PřF UP 
b) akademičtí pracovníci působící na fakultě, tj. zaměstnanci UP, kteří mají v pracovní smlouvě, 

resp. dohodě o práci konané mimo pracovní poměr, vymezen výkon práce na PřF UP, a to 
v kategoriích: 
- profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor nebo 
- vědecký, vývojový nebo výzkumný pracovník, který má ve smlouvě/dohodě vymezenu 

pedagogickou činnost. 
Pokud je někdo jak studentem, tak akademickým pracovníkem PřF, před hlasováním si zvolí, za 
kterou kategorii bude hlasovat. 
 
Vzhledem k tomu, že se některým senátorům se jeví vymezení případu, kdy je vědecký, vývojový 
nebo výzkumný pracovník současně akademickým pracovníkem a tudíž členem akademické obce, 
nejasné, zejména ve vztahu ke kategorizaci zaměstnanců UP a délce dovolené, bylo dohodnuto, že 
předseda senátu si vyžádá zpřesňující stanovisko Rektorátu UP. Diskutována byla otázka, zda se 
ustanovení VJŘ AS UP pro volební komise pro volby do AS UP vztahují i na volby do AS PřF UP. 
I zde bude vyžádáno stanovisko. 
 
Dále bylo dohodnuto, že před volbami bude k dispozici seznam voličů PřF k nahlédnutí, aby byla 
umožněna kontrola správnosti údajů. 
 
Bod 5.  Vyjádření AS PřF UP k záměru děkana jmenovat proděkany na nastávající funkční období 
Návrh předložen písemně. 
Prof. I. Frébort, který je s účinností od 1. února 2014 jmenován děkanem PřF UP, představil 
senátorům tři proděkany PřF, které uváděl i ve svých předvolebních tezích: 

 prof. RNDr. Zdeněk Dvořák DrSc. – proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti; pověřen 
zastupovat děkana v plném rozsahu („statutární zástupce děkana“) 

 doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. – proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti 
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 prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. – proděkan pro mimouniverzitní spolupráci 
K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP nemá námitek, aby s účinností od 1. února 2014 děkan fakulty jmenoval proděkany 
PřF UP prof. RNDr. Zdeňka Dvořáka, DrSc., doc. RNDr. Romana Kubínka, CSc., a prof. RNDr. 
Josefa Molnára, CSc. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):  

 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 6 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-16/2014. 
 
Bod 6. Vyslovení souhlasu s návrhem děkana na jmenování členů Vědecké rady PřF UP pro 
nastávající funkční období 
Návrh předložen písemně. 
Prof I. Frébort poskytl senátorům komentář k navrhovaným změnám ve složení Vědecké rady PřF 
UP a odpověděl na dotazy senátorů. K otázce prof. Šebely, zda mají mít členové VR negativní 
lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, odpověděli předseda AS a prof. Frébort 
shodně, že dle jejich názoru se na členy VR uvedený zákon vztahuje. Prof. Frébort sdělil, že před 
jmenováním navržené členy o osvědčení požádá, pokud jej dosud nepředložili. Vzhledem k tomu, že 
lhůta MV ČR pro vydání osvědčení je 60 dnů, je možné, že první zasedání VR se uskuteční později 
než v původně plánovém termínu 15. března 2014. Předseda doc. Jukl doplnil, že souhlas AS PřF 
předchází jmenovacímu aktu, který následně provádí děkan – v případě, že děkan shledá zákonné 
překážky, jmenování dané osoby neprovede a eventuálně předloží jiný návrh. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP vyslovuje souhlas s tím, aby děkan PřF UP prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., 
jmenoval členy Vědecké rady PřF podle předloženého návrhu; toto usnesení nabývá účinnosti 
dnem 1.2.2014. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 20 členů):  

 pro 20 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 5-16/2014. 
 
Bod 7. Různé 
 Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., hlavní řešitel projektu Pevnost poznání, seznámil 
senátory se současným stavem projektu, jehož dokončení (termín listopad 2014) je ohroženo 
z důvodu úpadku firmy OKDC mont s.r.o. Ostrava, která prováděla rekonstrukci objektu. Stavba je 
zastavena, smlouva s firmou je vypovězena, v současné době probíhá inventarizace a příprava 
výběrového řízení na nového dodavatele stavby. Nové vedení fakulty a řešitelé projektu připravili 
harmonogram dokončení projektu a s řídícím orgánem probíhá jednání o žádosti o prodloužení 
termínu dokončení (zřejmě únor 2015). Na dotazy senátorů Mgr. Krausová, manažerka projektu, 
uvedla, že firmě OKDC byla zaplacena jen odvedená práce a že se předpokládá splnění 
monitorovací indikátorů, kterými jsou rekonstrukce objektu a návštěvnost v roce 2015. Další 
informace týkající se výběrového řízení, rekonstrukce objektu a financování stavby doplnila 
Ing. Zimová. Závěrečné shrnutí situace provedl prof. Frébort: Pevnost poznání je součástí PřF UP, 
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snahou vedení PřF i nového rektora UP je projekt dokončit, přestože si to vyžádá zvýšené náklady ze 
strany PřF UP. Byla učiněna konkrétní opatření vůči firmě OKDC a bude proveden audit stavby mj. 
z důvodu ochrany před věřiteli. V  jednání je žádost o prodloužení termínu dokončení projektu. 
Cílem je rekonstrukci Pevnosti poznání dokončit, otevřít ji veřejnosti a zahájit pilotní provoz. 
 
 Prof. Frébort vystoupil před senátory s prezentací „Investiční projekty PřF UP 2014–2015“. 
Nejproblematičtější investiční akcí je Pevnost poznání, o které byla řeč v předešlém bodě. 
Dokončenými a před dokončením jsou investiční projekty Centra regionu Haná (ukončeno 31. 12. 
2013), Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (ukončení 30. 9. 2014), Centra 
biologických oborů v Holici (ukončení 30. 6. 2015) a Parku v Holici, kde v současné době probíhá 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Dále je podána projektová žádost na Environmentální 
centrum (Botanická zahrada PřF), kterou lze ještě odmítnout. 
Projekty schválené a zahájené v roce 2013 jsou Přemístění garáží a přístřešek pro techniku a 
Přístřešek na kola v Holici. Jeden projekt byl zastaven před podáním žádosti, a to projekt z ROP 
Mateřská škola v Holici. Důvodem bylo navýšení spoluúčasti PřF UP (řešitel Statutární město 
Olomouc), nájem a provoz na bedrech PřF, napjatý harmonogram, vypršení platnosti územního 
souhlasu. 
 
 Prof. Opatrný informoval senátory o výši prostředků na RVO: pro UP 392 mil. Kč, pro PřF UP 
214,5 mil. Kč, oproti minulému roku došlo k navýšení. Metodika je pro rok 2013 schválená. Dále 
podal informace z Rady vysokých škol týkající se novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje 
z veřejných zdrojů, novely zákona o vysokých školách, o jmenování profesorů, o financování 
informačních zdrojů. 
 
 Prof. Frébort v souvislosti s výsledky RVO uvedl, že návrh rozpočtu PřF bude připraven 
v polovině března k projednání Ekonomickou komisí AS PřF. 
 
 Senátor doc. Bednář přednesl senátorům podnět z oboru chemie týkající se předmětu 
Kabinetu cizích jazyků Prezentace v anglickém jazyce, který absolvovali někteří studenti 
doktorského studia programu Chemie. Poskytl senátorům dokument „struktura hodnocení 
prezentace“ a vyslovil pochybnosti o správnosti způsobu, jakým je předmět hodnocen. Proděkanka 
doc. Smolová k tomu uvedla, že se nejedná o povinný, ale o dobrovolný kurz, což potvrdila 
i senátorka studentské komory Mgr. Dušková, studentka doktorského programu Geografie. 
 
 Prof. Frébort sdělil senátorům, že po dohodě s proděkany dojde ke sloučení dosavadních 
fakultních periodik „Pondělníku“ a „Pátečníku“ do jednoho „Zpravodaje PřF UP“. První číslo vyjde 
14. 2. 2014. 
 
Na závěr zasedání poděkoval předseda senátu doc. Jukl přítomným proděkanům za spolupráci a 
popřál jim hodně úspěchů v jejich další činnosti. Dále poděkoval senátorům i hostům za účast a 
zasedání ukončil. 
 
Poznámka:  
 členové dílčí volební komise pro volbu do AS UP si po zasedání AS PřF za svého předsedu 

odsouhlasili dr. T. Fürsta. 
 senátoři, kteří budou jmenování proděkany, tj. prof. Dvořák, doc. Kubínek, prof. Molnár, předali 

do rukou předsedy senátu po zasedání svou rezignaci na funkci senátora. 
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Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční v úterý 25. března 2014 od 14:00 hod., místo bude upřesněno. 
Původně plánovaný termín zasedání 26. března 2014 se ruší. 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 29. ledna 2014 

• AS PřF UP schválil rozdělení finančních prostředků PřF UP za aplikovaný výzkum 
v roce 2013 

• AS PřF UP schválil volební komise pro volby do Akademického senátu PřF UP a do 
Akademického senátu UP na PřF UP ve dnech 9. a 10. dubna 2014 a určil, aby navržení 
kandidáti do AS PřF UP stvrdili svou kandidaturu podpisem. Souhlas s kandidaturou 
musí být AS PřF UP doručen do uzávěrky návrhů na kandidáty.  

• AS PřF UP nemá námitek, aby se s účinností od 1. února 2014 stali proděkany PřF UP 
prof. RNDr. Zdeněk Dvořák DrSc., doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., a prof. RNDr. 
Josef Molnár, CSc. 

• AS PřF UP souhlasí s tím, aby děkan PřF UP prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., 
jmenoval s účinností od 1. února 2014 členy Vědecké rady PřF podle předloženého 
návrhu. 

• AS PřF UP byl seznámen se stavem projektu Pevnost poznání. 
• AS PřF UP byl seznámen s investičními projekty PřF UP. 


