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Zápis č. 6 

ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 1. dubna 2015 

 
Přítomni: 19 členů AS PřF dle prezenční listiny, omluveni prof. Strnad, Mgr. Kommlossyová 
hosté: děkan prof. I. Frébort, proděkani prof. J. Molnár, prof. Z. Dvořák, doc. J. Fiurášek, dr. E. Bartl, 
A. Kolovrátníková 
  

 
Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda AS PřF UP doc. M. Jukl. 
K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. V úvodu schůze vznesl předseda AS PřF UP doc. 
Jukl dotaz na připomínky k poslednímu znění (4.3.2015) zápisu z minulého zasedání AS PřF UP, 
připomínky vzneseny nebyly.  
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Bez připomínek. 
 
Bod 2. Informace ze zasedání AS UP 
Předseda doc. Jukl stručně zrekapituloval závěry zasedání AS UP ze dne 11. března 2015. Sdělil, 
že AS UP schválil na svém zasedání rozdělení finančních prostředků jednotlivým fakultám. 
S ohledem na toto je možné dnes na zasedání AS PřF UP projednat dělení skutečně přidělených 
finančních prostředků fakultě. Senát rovněž schválil nový Organizační řád. Zabýval se také 
procesem navyšování kolejného, doporučil rektorovi, aby do schvalovacího procesu úprav cen 
za dlouhodobé ubytování studentů doplnil AS UP jako další subjekt, který se bude podílet 
na schvalovacím procesu úprav cen za ubytování. Doporučil také rektorovi změnu termínu spojenou 
s tvorbou cen za dlouhodobé ubytování studentů na kolejích, a to o dva měsíce později, k 31. květnu. 
AS UP schválil statut FTK. 
Doc. Jukl vyzval přítomné senátory AS UP k případnému doplnění a ostatní k dotazům. O slovo se 
přihlásil prof. Opatrný.  Sdělil přítomným, že příprava k projednání dělení finančních prostředků na 
AS UP probíhala zcela jinak, než na PřF UP, hlavní materiály k projednávání byly senátorům 
předloženy až v den konání zasedání. Prof. Opatrný také poukázal na některé problematické aspekty 
projednávání metodiky dělení a rozpočtu, poukázal na z jeho pohledu nešťastný postup vedení 
univerzity při rozpočítávání koeficientu K, kdy jsou prostředky rozděleny na fakulty se stejnými 
procentními vahami, jaké se používají na celostátní úrovni, což vede mimo jiné k cca 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
2. Informace ze zasedání AS UP a o přidělené částce dotace a příspěvku PřF  
3. Schválení zprávy o výsledku hospodaření PřF v r. 2014 
4. Schválení Dodatku č.1 k Metodice dělení finančních prostředků na PřF UP  
5. Schválení rozdělení finančních prostředků na PřF v r. 2015 a rozpočet PřF na r. 2015 
6. Informace z RVŠ 
7. Různé 
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sedmnáctinásobnému nadhodnocení bodů RUV a podhodnocení rivovských bodů a tím ke snížení 
alokovaných financí na naši fakultu o cca 9 milionů, podobná je situace i na LF, rozdíl pak zvyšuje 
alokace na fakulty jako PdF a FF.  Doc. Smolová novou metodiku rozporovala na zasedání 
ekonomické komise. Prof. Opatrný vznesl na jednání AS UP řadu připomínek. Pan rektor se vyjádřil 
v tom smyslu, že letos do metodiky rozdělování zasahovat nebude, později pak uváží možnost 
změny dle vlivu na stav rozpočtu. Zmínil, že podle důvodové zprávy měla být stará metodika 
nevýhodná pro většinu fakult, ovšem na základě výpočtů prof. Opatrného nyní 6 fakult odvede více 
prostředků, než by odvedly podle staré metodiky, pouze dvě méně.  
Prof. Opatrný dále uvedl, že na základě požadavků senátorů AS PřF UP přednesl na jednání AS UP 
dotaz na možnost změny studijního a zkušebního řádu k zavedení povinné evaluace výuky, 
na AS UP však od některých senátorů zaznělo zamítavé stanovisko. 
S dalším komentářem se přihlásila doc. Talašová, uvedla, že na úskalí výše uvedené metodiky dělení 
centrálních prostředků koeficientu K upozorňovala již za své působnosti v ekonomické komisi stejně 
jako prof. Ševčík. Není to tedy pro vedení univerzity a senátory nová informace. Do diskuse dále 
vstoupil dr. Fürst s dotazem, jak vypadalo hlasování pro schválení nové metodiky rozpočtu, 
reagoval prof. Opatrný, sdělil, že pro hlasovalo 14 senátorů, proti dva a čtyři se zdrželi hlasování. 
Návrh byl tedy schválen těsně. V diskusi pokračovali doc. Jukl a prof. Opatrný.  
Doc. Jukl diskusi uzavřel sdělením, že finanční prostředky na fakultu byly přiděleny a odvody PřF 
UP byly také stanoveny. 
 
Bod 3. Schválení zprávy o výsledku hospodaření PřF v r. 2014 
Materiály obdrželi senátoři písemně. Náklady činily 597 mil. Kč a výnosy 615 mil. Kč. Pan děkan 
představil zpracované podklady shrnující hospodaření PřF v loňském roce v jednotlivých zdrojích, 
představil hospodaření jednotlivých pracovišť za rok 2014, předal informace o stavu fondů PřF UP – 
hospodaření v rámci FPP, FPP z hospodářského výsledku, stipendijního fondu. Tvorba fondů je 
mírně nižší než čerpání. Momentálně vedení pracuje na rozboru jednotlivých druhů stipendií, aby 
bylo možné případně upravit čerpání, navýšit některá stipendia apod. Konkrétní návrhy 
k projednání budou předloženy až na podzim. Děkan dále představil i stav sociálního fondu a fondu 
odměn děkanátu. Doc. Jukl otevřel diskusi. Dr. Fürst se dotázal na zdroj generování stipendijního 
fondu, pan děkan uvedl, že se prostředky generují z poplatků studentů za prodloužení studia. Další 
dotazy nebyly, doc. Jukl zahájil hlasování k návrhu. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje zprávu o výsledku hospodaření PřF v r. 2014 
 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):  

 pro 19 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-2/2015. 
 
Bod 4. Schválení Dodatku č.1 k Metodice dělení finančních prostředků na PřF UP  
Doc. Jukl uvedl další body programu, požádal pana děkana o komentář k předloženému návrhu. 
Podklady k projednání obdrželi senátoři písemně. Pan děkan seznámil přítomné se změnami, které 
přináší dodatek č. 1 k Metodice dělení finančních prostředků oproti metodice původní, zejména:  

- vyčlenění 10% příspěvku dle ukazatele koeficientu K na podporu internacionalizace, 
udělování příspěvků z tohoto zdroje bude probíhat na základě žádosti podané vedoucími 
pracovišť (příloha č.1 dodatku), vypláceny budou v průběhu roku. Jejich udělování podléhá 
schválení proděkana pro zahraniční záležitosti 

- úprava krácení příspěvků na pracoviště dle nefinancovaných studentů. Příspěvky na studenty 

budou kráceny progresivně při počtu vyšším, než je fakultní medián. Krácení příspěvku 
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nad medián je lineární, přičemž od dosažení počtu čtyřnásobku mediánu je příspěvek již 

nulový. U učitelského studia, kombinovaných dvouoborových studijních programů, 
se započítává polovina studenta. Medián pro 1. ročník bakalářského studia pro letošní rok je 
stanoven na 26, pro učitelské obory dvojnásobek – 52. Podrobnější podklady byly poskytnuty 
ve vysvětlujícím materiálu 

- změna Metodiky dělení příspěvků na RVO tak, aby zohledňovala co nejaktuálnější údaje, 
byla motivační pro vytváření excelentních výsledků, byla dostatečně stabilní a nezávislá 
na případných vnějších změnách, motivační. Příspěvek, po oddělení malé částky na 
specifickou podporu na vybraná pracoviště, bude rozdělen za výsledky období 2010 – 2014, 
budou hodnoceny pouze výstupy typu patenty a články v impaktovaných časopisech. Děkan 
dále představil oborové koeficienty, které budou postupně sjednocovány. Změna je velká, 
proto byla ustanovena přechodná ustanovení. Děkan dále informoval o drobných změnách, 
jako upřesnění částek k dělení, upřesnění hospodaření pracovišť s přidělenými finančními 
prostředky, generování povinného FRIM, zavedení „dluhové brzdy“ pro FFP – FPP nesmí 
klesnout pod 20 procent výše příspěvků pro daný kalendářní rok. Veškeré změny a 
předložené podklady byly široce diskutovány a upraveny na základě připomínek a 
předloženy Ekonomické komisi. 

 
Doc. Jukl poděkoval, požádal předsedkyni Ekonomické komise o její stanovisko. 
Doc. Smolová informovala, že po předložení návrhů úpravy metodiky AS PřF UP proběhla řada 
jednání, která vedla k postupnému vývoji a upravování návrhů. Dne 23. března diskutovala komise 
o metodických záležitostech, některé materiály se ještě drobně upravovaly na základě připomínek. 
Na následujícím jednání 26. března se měla komise zabývat připomínkami členů AS PřF UP 
k návrhům, ale žádné připomínky neobdrželi, EK tedy přistoupila k hlasování. Komise hlasovala 
o návrhu jako celku a samostatně pak o metodice dělení příspěvků dle koeficientu A a K a příspěvků 
na internacionalizaci a o návrhu metodiky dělení RVO. Návrh týkající se dělení příspěvků 
dle koeficientu A a K a příspěvků na internacionalizaci byl EK doporučen senátu ke schválení.  Na 
doporučení dílčí části návrhu metodiky dělení RVO, vzhledem k připomínkám, které mohou být 
v případě zájmu uvedeny, se EK neusnesla. Protože EK nechce blokovat projednání a schválení 
rozpočtu, návrh jako celek doporučuje senátu ke schválení. Doc Jukl otevřel diskusi. 
Slovo dostal prof. Opatrný, ocenil přípravu materiálů i věcné a konstruktivní jednání. Uvedl, 
že za sebe chce návrh rozpočtu podpořit, ale má problém s metodikou dělení příspěvků RVO, 
s připomínkami k návrhu již plénum seznámil na předchozích jednáních, uvedl, že dle jeho názoru 
může být nová metodika pro fakultu poškozující, ale i tak je připraven podpořit návrh rozpočtu.  
Doc. Jukl zahájil hlasování o Dodatku č. 1 a přílohách č. 1 (dělení financí na rozvoj 
internacionalizace) a č. 2 (dělení příspěvků na rozvoj výzkumné organizace) a na základě návrhu 
prof. Opatrného se dotázal, zda senát souhlasí s hlasováním o příloze č. 2 samostatně. Dvanáct 
senátorů hlasovalo pro oddělené hlasování, přikročilo se tedy k hlasování v tomto režimu.  
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje přílohu č. 2 – Metodiku dělení příspěvků RVO 
 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):  

 pro 11 
 proti 1 
 zdržel se 7 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-2/2015. 
 
Doc. Jukl zahájil další hlasování. 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje Dodatek č.1 Metodiky dělení finančních prostředků na PřF UP a přílohu č. 1  
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Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):  

 pro 19 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-2/2015. 
 
Bod 5. Schválení rozdělení finančních prostředků na PřF v r. 2015 a rozpočet PřF na r. 2015 

Materiál byl senátorům předložen písemně, jedná se o materiál Dělení finančních prostředků pro rok 

2015 ve verzi z 26. března 2015. Doc. Jukl upozornil, že v tomto bodu bude AS PřF UP též 

schvalovat Plán nákladů a výnosů PřF (rozpočet PřF UP) a předal slovo panu děkanovi, jako 

předkladateli.  

Pan děkan podrobně představil přílohu č. 3 jako podklad k projednávanému.  

Dále informoval, že v dodatku č.1, příloze č. 2 (dělení příspěvků RVO) je uvedeno, že návrhem 

děkana lze až 2% příspěvků rozdělit jiným způsobem než dle metodiky. Pan děkan navrhl rozdělit 

jedno procento mezi katedry geografie, geoinformatiky a katedru mezinárodních rozvojových studií 

v poměru jejich oborového výkonu za hodnotící období. Toto by mělo částečně kompenzovat ztrátu 

vzniklou tím, že jimi dosahované výsledky nejsou hodnoceny v rámci nové metodiky. Je to také 

pobídka k vytváření excelentních výsledků v následujícím období, k přijetí nových pracovníků, 

vybudování nových výzkumných týmů.  

Pan děkan také komentoval povinný FRIM, pravidla přerozdělení a přesunů částek tak, aby se naplnil 

plán investic a účelně využily prostředky kapitalizovaného zdroje 30. 

 

Dále pan děkan podrobně komentoval Plán nákladů a výnosů 2015. Materiál obdrželi senátoři 

písemně. Mimo jiné upozornil pan děkan na změnu oproti loňskému roku – v aktuálním plánu není 

zohledněn odvod na RUP jako v předchozích letech.  

Doc. Jukl sdělil, že EK doporučuje ve svém stanovisku i tyto materiály jako aplikaci schválené 

metodiky, a otevřel diskusi. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl dotaz, doc. Jukl zahájil hlasování 

o schválení obou předložených materiálů. 
 
AS PřF UP schvaluje Rozdělení finančních prostředků na PřF UP na rok 2015 a Rozpočet PřF UP 
na rok 2015  
 
Výsledek hlasování (přítomno 19 členů):  

 pro 19 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 4-2/2015. 

 
Bod 6. Informace z RVŠ 

Prof. Opatrný předává informace o dění v RVŠ senátorům průběžně. Na zasedání informoval 

o činnosti Rady pro výzkum vývoj a inovace. Tato rada má mimo jiné zajišťovat hodnocení výsledků 

výzkumu za rok 2014, které mělo být schváleno v prosinci loňského roku, schválení se odkládá, bude 

možná v červnu letošního roku. Prof. Opatrný dále informoval o návrhu zákona na podporu výzkumu, 

který zpracovává úřad vicepremiéra Bělobrádka, hlavní změnou má být vznik nového ministerstva 

pro výzkum, pod které by měly spadat GAČR a TAČR. Za nebezpečnou považuje prof. Opatrný 

velmi nejasnou situaci s hodnocením a financováním výzkumu. Do letošního roku je platná Metodika 

2013, která je historicky nejdéle platnou metodikou, její platnost však letos končí. Otázka je, 

jak se bude hodnotit v příštích letech, Bělobrádkův úřad je v této věci velmi liknavý a hrozí různé 

scénáře, včetně např. zafixování stávajících rozpočtů bez ohledu na výsledky výzkumu.  
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Prof. Opatrný sdělil, že Novela vysokoškolského zákona byla schválena vládou a předložena 

parlamentu. Jednou ze změn, kterou novela přinese, bude jiný způsob akreditací, kdy VŠ bude mít 

akreditovanou oblast vzdělávání a v jejím rámci si bude sama rozhodovat o studijních programech. 

Otázkou ovšem je, jak budou vypadat podzákonné normy - podle některých návrhů se zdá, že budou 

pro VŠ příliš svazující. Kromě toho lze také očekávat, že když jde návrh zákona do sněmovny, objeví 

se řada pozměňovacích návrhů vzniklých pod vlivem různých lobby. Protože nebyly vzneseny žádné 

dotazy, doc. Jukl přikročil k dalšímu bodu jednání.    
 
Bod 7. Různé 

a) doc. Jukl představil Návrh změny statutu UP, sdělil, že obdržel od prof. Hradila podněty 

na zařazení dalších oborů, vyučovaných v AJ, u kterých je možné vybírat školné. Dále doc. 

Jukl upozornil na další změny statutu UP. Do diskuse se přihlásil senátor Ondřej, požádal, aby 

bylo do návrhu předloženo i navazující studium botaniky. Děkan souhlasil s uplatněním těchto 

připomínek. Připomínky budou předloženy Legislativní komisi AS UP. 

b) Prof. Opatrný uvedl, že AS UP je předloženo ke schválení Rozhodnutí rektora o předání 

Pevnosti poznání PřF UP k provozování. Reagoval doc. Jukl, uvedl, že dle statutu UP je 

majetek UP jako jediného právního subjektu svěřován do užívání, pan děkan doplnil, že stejné 

to bylo s RCPTM i CRH a i s novou budovou PřF. Návrh rozhodnutí děkan v předložené 

podobě podporuje. 
 
 
 

 
 
Příští zasedání AS PřF UP v r. 2015 se uskuteční: 
27. května 2015 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu PřF UP. 
 
Zapsala: Alena Jarošová 
Schválil: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 2. dubna 2015 

• AS PřF UP schválil zprávu o výsledku hospodaření PřF v r. 2014 
• AS PřF UP schválil dodatek č. 1 Metodiky dělení příspěvků na PřF UP vč. příloh  

• AS PřF UP schválil Rozdělení finančních prostředků na PřF UP na rok 2015 a rozpočet 
PřF UP na rok 2015  
 


