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Zápis č. 10 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 24. února 2016 

 

 

Přítomni: 14 členů AS PřF UP dle prezenční listiny 

Omluveni: J. Krušinský, doc. V. Ondřej, prof. T. Opatrný, K. Procházková, prof. M. Šebela,  

doc. J. Talašová, prof. V. Voženílek 

Hosté: děkan prof. I. Frébort, proděkan doc. R. Kubínek, Ing. J. Zimová, Mgr. Matěj Dostálek,  

Mgr. Jakub Ráliš, Mgr. J. Mazal 

 

 

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

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky, se souhlasem přítomných došlo ke změně pořadí 

projednávaných bodů. Jako první vystoupil se svou prezentací vedoucí Pevnosti poznání  

Mgr. Dostálek. 

 

Bod 4. Informace vedoucího interaktivního muzea PřF UP Pevnost poznání Mgr. Dostálka 

Mgr. Dostálek ve svém vstupu prezentoval zaměření provozu Pevnosti poznání v roce 2016, 

zpracovaný na základě zkušenosti z téměř ročního provozu centra a shrnul také možnou ekonomiku 

provozu v r. 2016 v kontextu s jinými interaktivními centry zaměřenými na popularizaci vědy.  

Mgr. Dostálek předložil přítomným přehled návštěvnosti Pevnosti poznání v roce 2015. Z materiálu 

vyplynulo, že největší návštěvnost byla spojena s živým programem, nikoli se samotnou budovou  

a exponáty. Na živý program se tedy zaměří pro další období provozu pevnosti. Nové exponáty 

budou vznikat ve spolupráci s fakultami a odbornými pracovišti či firmami za jejich finanční účasti, 

hlavní investice by ale měly být spojeny s lidmi, animátory, studenty. Pevnost poznání by se tedy 

měla stát zázemím pro prezentace vědy a výzkumu i pro studenty, kteří zde mohou získávat praxi 

v rámci svého pedagogického vzdělání i v oblasti popularizace a komunikace vědy.  Dotaz k tématu 

přednesl doc. L. Kvítek, diskuse se zúčastnil pan děkan, M. Janáková. 

 

Další dotazy nebyly vzneseny, proto předseda AS PřF UP doc. Jukl přikročil k prvnímu plánovanému 

bodu zasedání. V úvodu se dotázal, má-li někdo připomínky k zápisu z minulého zasedání  

AS PřF UP, připomínky vzneseny nebyly.  

 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
2. Schválení plánu investic (rozdělení finančních prostředků PřF na r. 2016 – první etapa 
3. Předběžná informace o přípravě rozpočtu na r. 2016 
4. Informace vedoucího interaktivního muzea PřF UP Pevnost poznání Mgr. Dostálka 
5. Různé 
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Bod 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Na minulém zasedání nebyla přijata žádná usnesení, jejichž plnění by bylo ke kontrole, doc. Jukl 

tedy krátce připomněl jednotlivé projednávané body. Informoval rovněž, že AS UP bude dne  

9. 3. 2016 na svém zasedání schvalovat rozdělení dotace a příspěvků. Zasedání AS PřF UP se 

uskuteční v návaznosti dne 27. 3. 2016 s cílem schválit rozdělení financí na fakultě a fakultní 

rozpočet. 

 

Bod 2. Schválení plánu investic (rozdělení finančních prostředků PřF na r. 2016 – první etapa) 

V loňském roce se poprvé schvalovalo dělení finančních prostředků na fakultě ve dvou etapách.  

I letos byl senátu předložen plán investic k projednání a schválení již na únorovém zasedání, aby 

bylo možné co nejdříve začít realizovat investiční akce. Senátoři obdrželi písemně důvodovou zprávu 

o přehledu čerpání FRIM a FPP a samotný návrh na rozdělení finančních prostředků na investice pro 

rok 2016. Předložené materiály podrobně představil přítomným pan děkan.  

 

Přehled čerpání FRIM, FPP: 

Pan děkan mimo jiné uvedl, že loňský rok byl z pohledu investic výjimečný, čerpání investic dosáhlo 

výše 105 668 000,- Kč. Z materiálů vyplynulo, že ve FRIMu, který se převádí do dalšího roku, je 

zůstatek 380 000,- Kč, ke kterým je třeba započítat ještě hodnotu povinných odpisů. Ta se očekává 

ve výši cca 18 – 20 milionů Kč. V FPP byl po loňském roce zůstatek 110 047 000,- Kč. Po navýšení 

o hodnotu zůstatku hospodaření za loňský rok dosahuje výše 126 498 00,- Kč. 

 

Plán investičních akcí: 

Pan děkan sdělil, že pro rok 2016 nežádala fakulta o kapitalizaci zdroje 30, jak tomu bylo v loňském 

roce. Potřeba investic je letos výrazně nižší. Celkový plán investic pro rok 2016 je v celkové výši  

44 463 022 Kč. Část bude hrazena z povinného FRIM 18,769 mil. Kč. Další část investic 

v předpokládané výši 25,693 mil. Kč se bude pokrývat z FPP.  

Dále pan děkan představil plánované investice děkanátu PřF UP ve výši 16 200 000,- Kč. Materiál 

obdrželi senátoři písemně. Investice budou financovány jak ze zdrojů fakulty/děkanátu, tak 

z centrálních zdrojů RUP. Doc. Jukl zahájil diskusi. 

 

Dr. Fürst v rámci diskuse upozornil na chybu řádkování v tabulce, reagovala Ing. Zimová.  

Prof. Otyepka požádal o zahrnutí investice na DSC ve výši 2 milionů pro RCPTM, středisko 3702, do 

investičního plánu. Děkan s doplněním materiálu souhlasil; aktuální verze plánu je přílohou tohoto 

zápisu.  Předseda AS PřF UP poté zahájil hlasování o takto doplněném materiálu. 

 

Návrh usnesení: 

AS PřF UP schvaluje plán čerpání investic v částce 46 463 022,34 Kč. 

 

Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 14 

 proti 0 

 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-10/2016. 
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Bod 3. Předběžná informace o přípravě rozpočtu na rok 2016 

Doc. Jukl předal slovo panu děkanovi. Děkan Frébort k tomuto bodu uvedl, že dělení dotace  

a příspěvků na jednotlivé fakulty bude schvalovat AS UP na svém zasedání dne 9. 3. 2016. Dle 

neoficiálních předběžných informací by se mohla výše příspěvků za studenty dle koeficientu A 

pohybovat kolem 177 mil. Kč; došlo by tedy k poklesu výše příspěvku  

o cca 2-3 miliony ve srovnání s loňským rokem. Dotace dle koeficientu K by měla být  

77 mil. Kč, což je o cca 1 milion Kč více než loni. Celkově by tedy mělo dojít k poklesu příspěvků dle 

koeficientu A plus K ve výši cca 2 miliony oproti roku 2015. 

Naopak k navýšení dotace oproti loňskému roku může dojít u příspěvku na RVO, a to téměř  

o 30 milionů Kč. Příspěvek by měl dosáhnout výše 254 889 000,- Kč. Pan děkan ocenil extrémní 

nárůst vědeckého výkonu našich vědců ve srovnání s jinými fakultami i univerzitami.   

Odvod na RUP ze zdroje 11 a 30 by měl činit 91 550 000,- Kč, což by bylo o cca 2 miliony více než 

v předchozím roce. Na pracoviště PřF by se tak ve zdroji 11 v roce 2016 mělo rozdělit o 1,5 milionu 

korun méně než v loňském roce a ve zdroji 30 pak o 21,8 milionu více než v roce 2015. 

Finální návrh rozpočtu bude zpracován na základě výsledku jednání AS UP dne 9. 3. 2016. Koncem 

února budou známy výsledky z databáze OBD za rok 2015. Návrh rozdělení příspěvků pak bude 

vedení dále konzultovat  a doplňovat ve spolupráci s obory.  

 

Pan děkan dále přednesl senátorům dva nové návrhy na drobné úpravy rozpočtových pravidel. 

Na základě provedené analýzy se zjistilo, že v rámci bakalářského studia ukončilo zimní semestr 366 

studentů bez zisku jediného kreditu. Děkan proto navrhl, aby se tyto počty studentů promítly do 

dělení příspěvků za počet studentů (garance) na jednotlivá pracoviště. Děkan rovněž informoval, že 

návrh přednesl se vcelku kladným ohlasem na setkání vedení fakulty s vedoucími pracovišť  

a středisek. Návrh bude ještě projednáván na kolegiu děkana. 

 

Druhý návrh, který pan děkan předložil senátorům k vyjádření, se týkal možnosti využití prostředků 

určených na podporu internacionalizace (10 procent z koeficientu K) k hrazení části mzdových 

nákladů na postdoky v měsících leden – březen, tedy k překlenutí období, než je možné využít 

prostředky z institucionálního projektu RUP.   

 

Doc. Jukl otevřel diskusi. O slovo se přihlásil dr. Fürst. Sdělil, že dle jeho názoru je postdok vědecká 

pozice, využití části příspěvků dle koeficientu K na pokrytí mzdových nákladů nevnímá jako úplně 

vhodné. Reagoval pan děkan, který uvedl, že postdok se krom své vědecké činnosti podílí i na 

výuce. Navíc pracoviště dostávají finance na podporu internacionalizace z těchto zdrojů dle 

schválených pravidel, i tak finanční prostředky v tomto zdroji zůstávají a mohly by být takto efektivně 

využity. 

Dr. Fürst dále tlumočil dotaz doc. Bělohlávka na možnost zrušení mediánu studentů pro první ročníky 

vzhledem k tomu, že se studenti s nulovým počtem kreditů budou odečítat při rozdělování příspěvků. 

Na dotaz reagoval pan děkan, jeho realizaci zatím nedoporučuje.  

 

Další dotazy vzneseny nebyly, doc. Jukl proto ukončil diskusi. Sdělil, že finální návrh rozpočtu bude 

projednán ekonomickou komisí a s jejím vyjádřením pak předložen ke schválení na příštím zasedání 

AS PřF UP.  
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Bod 5. Různé 

a) Ing. Zimová představila nový systém využití úložných skříněk v budově Envelopa. Krátce 

informovala i o návrhu provozního řádu těchto úložných prostor. Senátor Nezval poděkoval 

vedení za realizaci tohoto požadavku a požádal o informování studentů hromadným emailem. 

Diskuse se zúčastnil prof. Otyepka, Ing. Zimová, Mgr. Komlossyová. 

b) Pan děkan požádal studentskou část AS PřF UP o spolupráci při tvorbě návrhu na zkulturnění 

a dovybavení studijního prostoru ve fakultní budově Envelopa. Jako zástupce pro jednání ve 

věci z řad studentů se přihlásila Mgr. Kommlossyová. V letošním roce by se měl zhotovit plán 

na úpravu prostor, termín realizace projektu se stanoví v závislosti na dostupnosti finančních 

prostředků.   

c) Doc. Kubínek informoval o průběžných počtech podaných přihlášek.  

d) Doc. Smolová položila dotaz na celkový počet nefinancovaných studentů ve vyšších 

ročnících.  Ke zodpovězení dotazu chyběla data.  

Doc. Smolová dále informovala o ústním příslibu ministryně školství, že vyvine iniciativu  

k navýšení momentálně nedůstojných stipendií pro doktorandy. Diskuse se zúčastnila  

doc. Smolová, děkan Frébort, doc. Kubínek. 

e) Doc. Kvítek vznesl dotaz týkající se změn průběhu státních závěrečných zkoušek, je-li třeba, 

aby protokoly státních závěrečných zkoušek musely být podepsány všemi (nejméně 5) členy 

komise u všech zkoušených předmětů. Diskuse se zúčastnili: doc. Smolová, doc. Jukl,  

děkan Frébort prof. Otyepka. Děkan doporučil proškolit komise SZK, doc. Kubínek doporučil 

probrat podmínky státních závěrečných zkoušek na pedagogické radě.  

 

 
 

Příští zasedání AS PřF UP v r. 2016 se uskuteční 30. března 2016 ve 13:00 hodin. 

 

Zapsala: Alena Jarošová 

Schválil: doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 24. února 2016 

• AS PřF UP schválil plán čerpání investic ve výši 46 463 022,34 Kč. 


