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Zápis č. 9 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 16. prosince 2015 

 

Přítomni: 16 členů AS PřF dle prezenční listiny, omluveni: doc. V. Ondřej, Bc. K. Procházková  

hosté: děkan prof. I. Frébort, proděkan doc. R. Kubínek, proděkan prof. Z. Hradil, Mgr. Jiří Mazal 

 

Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda AS PřF UP doc. M. Jukl. Přivítal 

přítomné a představil program zasedání. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 

Rovněž nebyly připomínky k zápisu z minulého zasedání. Doc. Jukl tedy přistoupil k prvnímu bodu 

jednání. 

 

Bod 1. Kontrola usnesení 

Bez připomínek 

 

Bod 2. Informace ze zasedání AS UP 

Předseda AS PřF UP doc. Jukl stručně připomněl závěry zasedání AS UP ze dne 17. června 2015 

(viz zápis č. 8 ze zasedání AS PřF UP ze dne 21. října 2015). Dále shrnul projednávané body ze 

zasedání AS UP, které se uskutečnilo 12. prosince 2015. Na tomto jednání schválili senátoři změnu 

volebního a jednacího řádu AS UP (viz návrh, kteří měli členové AS PřF UP k disposici), dále 

projednávali formální náležitosti týkající se řádu vysokoškolské koleje. AS UP rovněž schválil 

metodiku dělení příspěvků a dotací na rok 2016.  

Podané informace doplnil místopředseda AS UP prof. Opatrný. Sdělil, že schválená metodika 

vychází z předchozího modelu dělení při zachování procentních vah, ovšem bez uvedení, z jakého 

základu se procentní výpočty provádí (interpretována je tak, že jde o tytéž procentní váhy, které pro 

jednotlivé ukazatele užívá MŠMT ovšem při „celostátním“ dělení), či obsahuje odkaz na neexistující 

metodiku MŠMT. Podle názoru Prof. Opatrného stávající model dělení znevýhodňuje PřF UP 

(odhaduje 9 mil. korun). Senátor Opatrný dále informoval, že navrhl a naformuloval jiný systém 

dělení příspěvků a dotací, kde by systém dělení finančních prostředků odpovídal tomu, jak finanční 

prostředky na UP přitečou. Na jednání AS UP hlasovala velká většina senátů pro původní návrh 

metodiky dělení předložený RUP. Prof. Opatrný zjišťoval na jednání RVŠ, jaký model dělení aplikují 

jiné VŠ, zjistil, že v této chvíli systém na podobných principech, které obsahuje schválená metodika, 

jiná VŠ v ČR nepoužívá. Pouze dvě VŠ v minulosti tento systém používaly, ale se zavedením 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
2. Informace ze zasedání AS UP  
3. Návrh směrnice děkana PřF UP, kterou se provádí některá ustanovení Stipendijního 

řádu UP 
4. Harmonogram zasedání AS PřF UP v I. pololetí 2016 
5. Různé 
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parametru RUV od něj upustily a přešly na způsob, který odpovídá pozměňovacímu návrhu 

předloženému prof. Opatrným. 

Prof. Opatrný dále sdělil, že pokud se dá souhlas s metodikou, která je pro nás nevýhodná a navíc 

založená na chybném procentuálním výpočtu, brát jako jakýsi solidární příspěvek ostatním fakultám, 

pak chápe podporu metodiky ze strany vedení naší fakulty, dle jeho názoru by vedení fakulty nemělo 

s takto formulovanou metodikou souhlasit; pokud by měla být explicitně otevřena diskuse o míře 

solidarity, je to věc jiná.  

O slovo se přihlásil děkan prof. I. Frébort. Uvedl, že diskutovaná metodika platí již řadu let.  

S faktickým rozdělením prostředků souhlasí sedm fakult, nesouhlas naší fakulty tedy nemá 

dostatečnou váhu. Jediné, na čem se dá momentálně pracovat, je nesoulad faktického dělení 

prostředků a slovní popis dělení, který 8 let neodpovídal skutečnosti. Na změně formulace a uvedení 

formulací do souladu se skutečností se momentálně pracuje z iniciativy vedení naší fakulty.  

O slovo se přihlásil proděkan prof. Z. Hradil. Konstatoval, že předmětnou metodiku lze brát jako jistý 

precedens, který lze měnit, ale postupně. Sdělil, že na jednání s prorektorkou Obornou se  

o metodice také diskutovalo, z průběhu jednání odvodil, že se o slabých stránkách existující 

metodiky ví, byla teď zafixována na rok, ale se změnou podmínek bude prostor i pro změny 

metodiky. Do diskuse se dále zapojila doc. Smolová, děkan prof. Frébort, doc. Jukl, doc. Talašová, 

prof. Šebela.  

Po ukončení diskuse přešel doc. Jukl k dalšímu bodu jednání 

 

Bod 3. Návrh směrnice děkana PřF UP, kterou se provádí některá ustanovení Stipendijního 

řádu UP 

Doc. Jukl uvedl, že návrh vydat směrnici byl panem děkanem oznámen na minulém zasedání s tím, 

že její vydání předvídá Stipendijní řád UP, v rámci jeho zmocnění se návrh směrnice pohybuje. Sdělil 

dále, že připomínky, které byly podány k návrhu směrnice, byly projednány s předkladateli.  

Doc. Jukl pak předal slovo děkanu prof. Frébortovi, který požádal senát o projednání návrhu 

směrnice děkana ke stipendijnímu řádu a zároveň o anulování dokumentu ke stipendiím, který byl 

senátem dříve projednán a schválen. Podklady obdrželi senátoři písemně. Po té děkan krátce návrh 

představil a doc. Jukl zahájil rozpravu.  

Do diskuse se jako první přihlásila doc. Smolová s dotazem na článek 4, bod 2, reagoval doc. Jukl, 

pan děkan a proděkan Kubínek vysvětlením formulace článku. 

Jako druhý se do diskuse s dotazy k předloženému návrhu přihlásil prof. Voženílek. Dotazy týkající 

se článku 4 zodpověděl děkan prof. Frébort.  

Předseda AS PřF UP zahájil hlasování 

 

Návrh usnesení: 

AS PřF UP projednal návrh směrnice děkana PřF UP, ktetrou se provádějí některá ustanovení 

Stipendijního řádu UP a ruší s účinností dnem 1. ledna 2016 dokument „Stipendia pro 

studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci“  

Výsledek hlasování (přítomno 16 členů):  

 pro 16 

  proti 0 

 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-9/2015. 
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Bod 4. Harmonogram zasedání AS PřF UP v I. pololetí 2016 

Doc. Jukl předložil následující termíny zasedání fakultního senátu v prvním pololetí roku 2016: 

24. února, 30. března, 25. května, vždy od 13:00 v zasedací místnosti děkanátu. K návrhu nebylo 

připomínek. 

 

Bod 5. Různé 

a) Děkan prof. Frébort sdělil, že sbírá investiční požadavky z jednotlivých pracovišť ke 

zpracování investičního plánu na rok 2016, aby mohl jeho návrh předložit senátu na 

únorovém zasedání.   

b) Ve druhém příspěvku do sekce různé děkan uvedl, že byl zaměstnanci fakulty v Holici 

upozorněn na vyšší ceny jídel v menze pro zaměstnance ve srovnání s cenami pro cizí 

strávníky. S dotazem na tuto skutečnost byl podán dotaz na ředitele menz. Pan děkan dal ke 

zvážení možnost dále tuto skutečnost předložit k projednání stravovací komisi UP. 

c) Prof. Opatrný vystoupil s informacemi z RVŠ. Sdělil, že by v pátek 18. prosince mohly být 

schváleny výsledky pro rok 2014; návrh státního rozpočtu na RVO je o deset procent 

navýšen. 

Dále prof. Opatrný informoval o novele zákona o vysokých školách, která je momentálně 

v parlamentu. Upozornil, že vzniká celá řada pozměňovacích návrhů, např. složení 

akreditačního úřadu a další. Podrobné informace může podat Marek Hodulík.  

Prof. Opatrný zmínil také nový zákon o podpoře výzkumu, který je momentálně ve stadiu 

věcného návrhu zákona i vládní návrh novely zákona 130; zde mělo jít pouze o sladění 

s evropskou legislativou, ale i zde vznikají pozměňovací návrhy, které mohou ovlivnit dění na 

VŠ. Doc. Talašová vznesla dotaz na důvod diskuse kolem programu aplikace, aplikovaného 

výzkumu na podporu ministerstva průmyslu. Dotaz prof. Opatrný zodpověděl. 

d) Prof. Otyepka se dotázal na výši alokací na projekty IGA. Prof. Frébort sdělil, že podle 

dostupných informací se bude postupovat dle předchozího hodnocení. Částky ještě nejsou 

schválené. 

Nikdo z přítomných další podněty k projednání nepředložil, doc. Jukl tedy zasedání ukončil. 

 

 
 

Příští zasedání AS PřF UP v roce 2016 se uskuteční: 

24. února 2016 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 ze zasedání AS PřF UP dne 16. prosince 2015 

• AS PřF UP projednal návrh směrnice děkana PřF UP, kterou se provádějí některá 
ustanovení Stipendijního řádu UP, a která nahrazuje dokument Stipendia pro 
studenty PřF UP 
 

• AS PřF UP bude v I. pololetí 2016 zasedat v termínech 24. února, 30. března  
a 25. května, vždy od 13:00 


