
 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 
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Zápis č. 7 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 25. dubna 2012 
 

 
Přítomni: 
19 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: prof. Bělohlávek, Mgr. Kundrata 
děkan: prof. Ševčík 
proděkani: prof. Opatrný, doc. Smolová 
hosté: prof. Zbořil, doc. Luhová, doc. Otyepka, doc. Haderka, doc. Soubusta, D. Gronychová 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF dr. Jukl. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 

Bez připomínek. 
 
 
Bod 2. Výsledky hospodaření PřF UP za rok 2011 

Materiál obdrželi senátoři písemně. 

Děkan prof. Ševčík seznámil senátory s výsledky hospodaření fakulty za rok 2011. Ke zprávě 
o výsledcích hospodaření nebylo ze strany senátorů připomínek. 

Návrh usnesení: 

AS PřF UP schvaluje výsledky hospodaření PřF UP za rok 2011. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 18 členů):  
 pro 18 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat - Usnesení AS PřF UP č. 1-7/2012. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Výsledky hospodaření PřF UP za rok 2011 
3. Návrh rozpočtu PřF UP na rok 2012 
4. Různé 
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Bod 3. Návrh rozpočtu PřF UP na rok 2012 

Materiály obdrželi senátoři písemně. 

Předseda AS PřF předal slovo děkanovi fakulty, aby přednesl návrh rozpočtu. 

Nejprve byla senátu přednesena metodika tvorby rozpočtu, tj. způsob rozdělení finančních 
prostředků fakulty v roce 2012 jednotlivým oborům a centrálním jednotkám, včetně jejich participace 
na nákladech celofakultních a celouniverzitních aktivit, který je součástí návrhu rozpočtu. V zásadě 
metodika vychází z metodiky, kterou schválil dne 21.3.2012 AS UP pro rozdělení příspěvků a dotací 
na fakulty a způsobu jejich participace na celouniverzitních aktivitách. 

Metodika zahrnuje tři okruhy, a to (a) stanovení rozdělení finančních prostředků z MŠMT na výuku, 
(b) stanovení rozdělení prostředků z MŠMT na rozvoj výzkumné organizace a (c) stanovení 
participace oborů/jednotek na celofakultních a celouniverzitních aktivitách. 

 

Ad (a): návrh dělení finančních prostředků MŠMT na výuku – přednesla proděkanka doc Smolová. 
Financování podle počtu studentů vychází z limitů stanovených MŠMT pro UP. Pro rozpočet v roce 
2012 se využívají data za akademický rok 2011/12 k datu 31. 10. 2011, způsob stanovení počtu 
„zaplacených“ studentů na studijních oborech koresponduje s metodou domluvenou v loňském 
roce.  

Základním principem je rozdělení příspěvku na dvě části.  

První, ve výši 25%, je přidělena na činnosti související s garantováním akreditovaných oborů, a to 
úměrně počtu „zaplacených“ studentů v akreditovaných studijních oborech na jednotlivých oborech 
vynásobených koeficientem ekonomické náročnosti. Druhá část, ve výši 75%, je přidělena oborům, 
jejichž pracoviště zajišťují konkrétní výuku, a to úměrně součinu počtu studentů, kreditového 
ohodnocení předmětu a koeficientu ekonomické náročnosti. 

Před tímto dělením je odečtena částka odpovídající doktorským studiím, která po odečtení 5% pro 
KCJ jde přímo garantujícím katedrám. 

Tento model řeší mezioborovou výuku a umožňuje samofinancování Kabinetu cizích jazyků. 

 

Ad (b): návrh na dělení finančních prostředků na rozvoj výzkumné organizace prezentoval 
proděkan prof. Opatrný. Popsal genezi návrhu včetně vypořádání připomínek, které obdržel 
z akademické obce.  
Hlavní změnou je prolomení způsobu dělení prostředků na RVO formou „jak peníze přitekly, tak se 
rozdělí“ a nastavení systému přerozdělování. Základními principy návrhu jsou maximální 
transparentnost a podpora excelentního výzkumu. Podstatou návrhu je: 
 Aplikovat poslední hodnocení (tedy RVO 2012 dělit na základě hodnocení 2011). 
 J, D: na základě bodování dle poslední platné metodiky. 
 B, C: posouzení panelem. 
Prostředky odpovídající výsledkům P, Z, F, G, N, R, S budou odděleny a o jejich rozdělení bude 
rozhodnuto později. Návrh na rozdělení bude předložen akademickému senátu.  
(zvažované varianty jsou dělit Z, F, G, N, R, S: na základě komercionalizace a P buď na základě 
bodování dle poslední platné metodiky, nebo stejně jako Z, F, G, N, R, S: na základě 
komercionalizace). Množství financí na tyto výsledky, které není předmětem dělení v dnes 
předloženém návrhu činí cca 10%. 
 
Ad (c): návrh na stanovení participace oborů/centr.jednotek na celofakultních a celouniverzitních 
aktivitách přednesl děkan prof. Ševčík. Jedná se o použití modelu uplatněného na úrovni UP, tj. 
participace se stanoví z 50% dle poměru přepočteného stavu zaměstnanců a z 50% dle poměru 
osobních nákladů zaměstnanců konkrétní jednotky. Součástí návrhu je zmírnění dopadu nárůstu 
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nových pracovníků, přijatých počínaje rokem 2011, kteří se budou započítávat postupně, a to tak, že 
plného zápočtu se dosáhne ve čtvrtém roce. Zaměstnanci – doktorandi se nezapočítávají. 

Poté děkan prof. Ševčík podal senátorům detailní výklad k návrhu rozpočtu PřF UP na rok 2012.  
Seznámil senát s částkou, která je fakultě předepsána k pokrytí celouniverzitních aktivit, jak vyplývá 
z rozhodnutí AS UP, a s návrhem na částku  k pokrytí celofakultních aktivit, které podrobně 
okomentoval.   

Seznámil dále senát s předpokládanou výší alokací finančních prostředků na obory, jak plyne 
z postupu uvedeného v bodech (a) až (c) metodiky, alokace na katedry bude probíhat v rámci oboru 
(VPRO). Předložil rovněž z toho plynoucí plán nákladů a výnosů PřF na rok 2012.  

Návrh na rozdělení prostředků na RVO připadajících na aplikované výsledky a rozdělení financí 
v rámci oborů bude senátu předloženo na některém z příštích zasedání. 

 

Předseda AS dr.Jukl požádal o slovo předsedu Ekonomické komise AS PřF. 

Předseda EK AS PřF prof. Dvořák informoval senátory, že EK předložený návrh projednávala na 
dvou zasedáních a na svém posledním zasedání dne 24. dubna 2012 jej jednomyslně doporučila 
akademickému senátu ke schválení. 

 

Následovala rozprava, ve které vystoupili: 

doc. Kubínek: výstavba energocentra Holice, petice k dělení příspěvku na RVO (aplik. výsledky). 

prof. Dvořák: bude probíhat ještě diskuse o tom, jak se naloží s penězi na patenty a aplikované 
výsledky; 

prof. Šebela: nesouhlas s návrhem v bodech – danění účelových prostředků, převod peněz mezi 
středisky, danění mezd doktorandů a pracovních dohod, dále disproporce mezi katedrami, absence 
návrhu děkana na snížení výdajů na děkanát; 

prof. Strnad: nesouhlas s metodikou, na tvorbu modelu bylo málo času; systém povede ke snížení 
mezd na pracovištích, které jsou financovány z účelových prostředků, může to vést k jejich likvidaci; 
pro letošní rok by měla zůstat stávající metodika; 

doc. Kvítek: RVO – dohledatelnost aplikovaných výsledků, problematika 
nekomercionalizovatelných softwarů; nová metodika je revoluční změnou, měl by být nastaven 
mechanismus, aby pracoviště nemělo větší výdaje než příjmy;  

dr. Jukl: prostředky RVO vázané na aplikované výsledky nejsou předmětem dnešního jednání; 

doc. Nováček: nová metodika je potřeba, pro dělení RVO by se měl asi nechat stávající systém; 
nevědecké granty; 

doc. Talašová: RVO – zpoždění uplatnění výsledků aplikovaného výzkumu; danění – je důležité dále 
podávat projekty (zvýšení objemu finančních prostředků – méně % na odvody); 

prof. Šebela: varování před generováním dluhů v budoucnu, bude se pak muset řešit centrálně; 

prof. Dvořák: zdůraznil, že prostředky na aplikované výsledky v příspěvku na RVO budou řešeny 
zvlášť;  nerovné podmínky kateder (např. provozní náklady); 

prof. Zbořil (host): výzkumná centra, problematická forma prosazování nového modelu, otázka 
stability modelu; udržitelnost některých jednotek; motivace a excelence. 

Na jednotlivá vystoupení reagoval děkan prof. Ševčík, proděkan prof. Opatrný. 

Po rozpravě přistoupil senát k hlasování. 
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Návrh usnesení: 

AS PřF UP 
(1) schvaluje na návrh děkana PřF UP rozdělení finančních prostředků fakulty v roce 2012 
jednotlivým oborům a centrálním jednotkám, vč. jejich participace na nákladech celofakultních 
a celouniverzitních aktivit, založené na metodice přednesené děkanem PřF UP, 
(2) souhlasí s tím, aby zásady uvedené metodiky byly používány na PřF UP pro futuro, 
(3) schvaluje na návrh děkana PřF UP plán nákladů a výnosů PřF UP pro rok 2012. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):  
 pro 16 
 proti 3 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat - Usnesení AS PřF UP č. 2-7/2012. 

Děkan prof. Ševčík všem poděkoval. 
 
 
Bod 4. Různé 

Mgr. Dušková (studentská komora) se na senát obrátila s následujícími problémy: 

 komplikovaný výjezd od fakulty na třídu 17. listopadu, 
 odvodnění chodníků na zadní straně fakulty, 
 vysoké ceny v bufetu fakulty na tř. 17. listopadu, 
 zřízení místnosti pro studenty pro přípravu jídla v budově na tř. 17. listopadu, 
 zápach z bufetu v 6. podlaží v budově na tř. 17. listopadu. 

Děkan prof. Ševčík uvedl, že problém s výjezdem od fakulty se již nějakou dobu projednává 
s Magistrátem MO. Odvodnění parčíku za fakultou je v plánu investic na letošní rok. Co se týká 
bufetu – je to komerční subjekt v nájmu, ceny si určuje sám. Zváží místnost pro přípravu jídla a  
odvětrání bufetu. 
 
Prof. Zbořil (host) se připojil s návrhem na zřízení bufetu/kavárny v areálu Holice s ohledem na 
návštěvy zahraničních hostů. 
 
 

 
 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 25. dubna 2012  

• AS PřF UP schválil výsledky hospodaření PřF UP za rok 2011. 
• AS PřF UP 

(1) schválil na návrh děkana PřF UP rozdělení finančních prostředků fakulty v roce 2012 
jednotlivým oborům a centrálním jednotkám, vč. jejich participace na nákladech 
celofakultních a celouniverzitních aktivit, založené na metodice přednesené děkanem 
PřF UP, 
(2) souhlasil s tím, aby zásady uvedené metodiky byly používány na PřF UP pro futuro, 
(3) schválil na návrh děkana PřF UP plán nákladů a výnosů PřF UP pro rok 2012. 
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Příští jednání AS PřF:  
6. června 2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu, tř. 17. listopadu 12, Olomouc  

 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


