
 

 

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. 8 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 6. června 2012 
 

 
Přítomni: 
14 členů AS PřF dle prezenční listiny 
omluveni: Mgr. Kundrata, Mgr. Miková, prof. Molnár, Mgr. Navařík, Mgr. Stoklasa, doc. Talašová, 
Bc. Talášek 
proděkani: prof. Dušek, prof. Opatrný 

 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF dr. Jukl. K navrženému programu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení 

Bez připomínek. 
 
Bod 2. Informace z AS UP 

Informace ze zasedání Akademického senátu UP dne 23. května 2012 podal dr. Jukl. 
AS UP zejména schválil rozpočet UP na rok 2012 a zvolil nového místopředsedu z řad studentů, 
Josefa Kaštila. 
 
Bod 3.  Způsob dělení prostředků na rozvoj výzkumné organizace (RVO) – aplikované výsledky 
na PřF UP 

Materiál předložen písemně. Předseda dr. Jukl připomněl, že při schvalování rozpočtu PřF UP na 
rok 2012 byla část financí připadajících na rozvoj výzkumné organizace vyčleněna a nerozdělena, 
jedná se právě o finance vázané na aplikované výsledky (typ výsledku P, Z, F, G, N, R, S). Nyní je 
tedy předložena metodika návrhu na její rozdělení.  

Podle schválené metodiky budou pak finanční prostředky rozděleny a toto rozdělení předloženo ke 
schválení senátu (metodou per rollam). 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Způsob dělení prostředků na rozvoj výzkumné organizace (RVO) – aplikované výsledky 

na PřF UP 
4. Návrh nového stipendijního řádu 
5. Různé 
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Návrh metodiky rozdělení financí RVO na PřF UP představil proděkan prof. Opatrný. Návrh prošel 
svým vývojem, AS PřF byl průběžně s jeho úpravami seznamován. Předkládaný návrh je výsledkem 
jednání vedení fakulty s vedoucími kateder, senátory, akademickými pracovníky a s Ekonomickou 
komisí AS PřF. Proděkan prof. Opatrný návrh podrobně okomentoval.  

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

Předseda Ekonomické komise AS PřF prof. Dvořák informoval senátory, že komise o návrhu jednala 
na svém zasedání 5. června 2012 a návrh doporučuje AS k přijetí. Uvedl, že předkládaný návrh 
vznikl po dlouhých diskusích a šlo především o to, aby byl vytvořen systém zaměřený na kvalitu.  

V následné rozpravě se probírala otázka zařazování zahraničních projektů mezi „prestižní“ projekty, 
což bude schvalovat AS PřF na základě návrhu kolegia děkana, odhadem jedenkrát ročně (dotaz dr. 
Fürsta). Dále se diskutovalo o pravidlech pro korekci chyb (prof. Strnad) a o tzv. „zastropování“ 
objemu financí (prof. Strnad), kdy mají být finanční prostředky na RVO přidělené pracovišti shora 
omezeny celkovou částkou, kterou v rámci jednotlivých ukazatelů pracoviště získalo. Proděkan prof. 
Opatrný zodpověděl na všechny dotazy a připojil doplňující detailní vysvětlení. 

Po rozpravě přistoupil senát k hlasování. 

Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje metodiku dělení financí na rozvoj výzkumné organizace na PřF UP. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  
 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 0 

 
Závěr: Návrh byl přijat - Usnesení AS PřF UP č. 1-8/2012. 
 
Úplné rozdělení finančních prostředků v souladu se schválenými metodikami na jednotlivé jednotky 
bude senátu předloženo. 
 
Bod 4. Návrh nového Stipendijního řádu UP 

Materiál předložen písemně. Ze strany senátorů nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 
Bod 5. Různé 

• Předseda dr. Jukl tlumočil senátorům omluvu proděkanky doc. Smolové ze zasedání senátu. 
Proděkanka doc. Smolová připraví návrh podmínek pro přijímací řízení na PřF 2013/2014, kde 
budou využita zjištění z právě probíhajících přijímacích zkoušek týkající se kritérií pro prominutí 
přijímacích zkoušek. Schválení návrhu proběhne formou per rollam v průběhu měsíce června. 

• Proděkan prof. Opatrný podal senátorům informace z květnového zasedání sněmu Rady 
vysokých škol, kterého se zúčastnil i nový ministr školství prof. Fiala. Stále probíhá diskuse 
o návrzích věcných záměrů zákonů o vysokých školách (nový VŠ zákon / novela stávajícího zákona 
o VŠ) a o finanční pomoci studentům (školné / zápisné). Připravuje se také novela zákona 
č. 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, kterou připomínkovala RVŠ 
i Česká konference rektorů. Diskuse o metodách hodnocení výsledků výzkumu nadále probíhá. RVŠ 
jednala o financování vysokého školství, připravuje se rozpočet VŠ pro rok 2013.  

• Senátor doc. Bednář vyslovil opětovný požadavek na řešení komplikované situace 
s výjezdem automobilů od fakulty na třídu 17. listopadu, na což senát upozornil už na svém 
minulém zasedání (zápis č. 7).  

Senát žádá vedení fakulty, aby se touto otázkou zabývalo. 

• Senátor doc. Kvítek poukázal na přetrvávající problémy s parkováním v podzemních 
garážích fakulty. Také upozornil na to, že se parkuje i před vjezdy do skladů chemikálií a odpadů, 
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což je hlediska bezpečnosti nepřípustné. Podle sdělení předsedy dr. Jukla a proděkana prof. 
Opatrného je připravena příslušná směrnice děkana, s ohledem na požadavek senátu bude tedy 
v blízké době dokončena. 

 

 
  

 
Příští jednání AS PřF se uskuteční na konci září 2012. Termín bude upřesněn. 
 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 6. června 2012  

• AS PřF UP schválil metodiku dělení financí na rozvoj výzkumné organizace na PřF UP. 
• AS PřF nemá připomínky k návrhu Stipendijního řádu UP. 
• AS PřF UP požaduje vyřešení dopravní situace při výjezdu z fakulty na třídu 

17. listopadu. 
• AS PřF UP požaduje vyřešení parkování v podzemních garážích PřF UP. 


