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Zápis č. 14 ze zasedání Akademického senátu PřF UP dne 14. prosince 2016

 

Přítomni: 16 členů AS PřF UP dle prezenční listiny 

Omluveni: prof. Voženílek; Mgr. Komlossyová, Jan Krušinský, prof. Šebela; Michaela Janáková 

Hosté: děkan prof. I. Frébort, Ing. J. Zimová, Mgr. J. Vrána, K. Ševčíková 

 
Zasedání Akademického senátu PřF UP zahájil a řídil předseda AS PřF UP doc. M. Jukl. Protože 
k programu zasedání nebyly vzneseny připomínky, doc. Jukl otevřel první bod jednání. 
 
Bod 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
K zápisu z minulého zasedání neobdržel doc. Jukl žádné připomínky, byl tedy schválen. Doc Jukl 
následně zrekapituloval usnesení, která byla na minulém zasedání přijata. Ani k nim nezazněly 
z pléna žádné dotazy nebo připomínky, předseda fakultního senátu přistoupil k dalšímu bodu 
jednání.  
 
Bod 2. Informace ze zasedání AS UP 
AS UP na svém zasedání dne 10. prosince mimo jiné schválil Metodiku rozdělení příspěvků a dotací 
na fakulty pro rok 2017, schválil také nový Statut Univerzity Palackého ve znění připomínek, které 
obdržela LK AS UP. Akceptovány byly např. připomínky umožňující splátkový kalendář poplatku za 
studium v cizím jazyce, upravena byla pasáž týkající se střetu zájmů apod. Dokument byl odeslán na 
ministerstvo k registraci. Dále byl schválen nový Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem. Senát se dále zabýval tím, že se bude měnit vnitřní mzdový předpis a také volební řád  
a jednací řád senátu. Paragrafovaná znění těchto předpisů zatím nejsou připravena. AS UP dále 
schválil Jednací řád VR fakulty tělesné kultury, schválil Volební řád a Jednací řád AS přírodovědecké 
fakulty s pozměňovacím návrhem, který ještě bude předmětem jednání tohoto fakultního senátu,  
a Volební a Jednací řády AS filozofické fakulty. Dále doc. Jukl vyzval přítomné senátory AS UP 
k doplnění informací. O slovo se přihlásil senátor Opatrný. 
Podrobně se věnoval procesu schvalování Volebního a Jednacího řádu přírodovědecké fakulty na 
zasedání AS UP. Dále vyjádřil svůj postoj k nové Metodice rozdělení příspěvků a dotací na fakulty 
pro rok 2017. Sdělil, že tato metodika není konzistentní s tím, jak vypadá stávající financování 
vysokých škol dle metodiky dělení financí MŠMT a upozornil např. na to, že univerzitní metodika 
operuje s pojmy, které metodika MŠMT již nepoužívá (konkrétně termíny „financovaný“  
a „nefinancovaný“ student, tyto termíny nejsou nikde definovány a není jasné, co znamenají. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
2. Informace ze zasedání AS UP 
3. Schválení pozměňovacího návrhu AS UP k Volebnímu a Jednacímu řádu AS PřF UP  
4. Schválení změn Statutu PřF UP 
5. Příprava voleb do AS PřF UP a AS UP na volební období 2017-2020 
6. Informace z RVŠ 
7. Různé 
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Dále jde o ukazatel A a K. Jedná se o termíny z předchozích pravidel MŠMT, nyní však MŠMT 
postupuje jinak: příspěvek se skládá z 90% z tzv. fixní části a z 10% z tzv. výkonové části. Fixní část 
kopíruje finance z předchozího roku, přičemž se do ní promítají finance jak z bývalého ukazatele A, 
tak i z bývalého ukazatele K. Není tedy vůbec jasné, jak se má podle naší metodiky postupovat  
v kroku, kdy se dělí příspěvek podle ukazatele A.). Protože byl panem rektorem ujištěn, že děkani 
byli s problematikou seznámeni a s metodikou souhlasí, pouze se zdržel hlasování. Další připomínky 
ani dotazy nezazněly, doc. Jukl přešel k dalšímu bodu jednání. 
 
Bod 3. Schválení pozměňovacího návrhu AS UP k Volebnímu řádu a k Jednacímu řádu AS PřF 
UP   
Pozměňovací návrh obou dokumentů byl předložen LK AS UP, která doporučila AS UP oba předpisy 
PřF UP ke schválení ve znění tohoto návrhu, kdy se jedná o zrušení článku 5 (ustanovení o volbě 
předsedy a místopředsedů AS PřF UP) ve Volebním řádu a přesun tohoto článku beze změn do 
Jednacího řádu, jako nový článek 1. Materiál obdrželi senátoři písemně. Z pléna nezazněly žádné 
připomínky nebo dotazy, doc. Jukl zahájil hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje pozměňovací návrh AS UP Volebního řádu a Jednacího řádu AS PřF UP 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů):  

 pro 14 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 1-14/2016. 

Oba vnitřní předpisy PřF UP tak nabývají účinnosti dnem 1.7.2017. 
 
Bod 4. Schválení změn Statutu PřF UP a Organizačního řádu PřF UP 
Změny Statutu PřF UP předložil senátu ke schválení děkan PřF. Doc Jukl požádal děkana o shrnutí 
změn. Pan děkan jednotlivé změny popsal a zdůvodnil jejich potřebu. Změna názvu katedry vychází 
z požadavku této katedry.  
Materiály obdrželi senátoři písemně, včetně důvodové zprávy, návrh byl rovněž v pondělí  
12. prosince předložen LK AS PřF UP, která dokument doporučila fakultnímu senátu ke schválení. 
Doc Jukl otevřel rozpravu. Jako první se přihlásil senátor Schlossarek. Upozornil na překlep v novém 
názvu katedry rozvojových studií ve znění dokumentu se zapracovanými změnami.  
Do rozpravy se dále přihlásil senátor Otyepka. Dotázal se na stanovisko katedry ekologie  
k použití slova „environmentálních“ v novém názvu katedry MRS. Reagoval pan děkan, sdělil, že při 
akreditaci předmětného studijního oboru došlo k dohodě mezi katedrou ekologie a MRS v rámci 
garantování některých předmětů katedrou ekologie. Protože obdržel podobný požadavek na 
vyjasnění této záležitosti i při jednání fakultní legislativní komise, telefonicky ověřil souhlas vedení 
katedry ekologie s návrhem přímo na jednání komise.   
O slovo se přihlásila doc. Smolová s dotazem na souhlas katedry geologie se změnou názvu MRS, 
která má také průnik zájmů v oblasti environmentálního vzdělávání. Opět reagoval děkan, uvedl, že 
stanovisko vedení katedry geologie nemá, nedostal podnět, aby právě katedru geologie v tomto 
směru oslovil. Dále uvedl, že studijní program MRS zaměřený na environmetální vzdělávání byl 
akreditován a návrh na akreditaci vždy projednává a schvaluje VPRO. I tento návrh tedy byl schválen 
VPRO Vědy o Zemi, nepředpokládá tedy nějaké rozpory s katedrou geologie. Jde pouze o změnu 
názvu katedry, předmět činnosti je definován studijními obory a vědeckým zaměřením kateder. 
Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, doc. Jukl rozpravu uzavřel. 
 
Následně podal doc. Jukl další pozměňovací návrh na změnu statutu v souladu s již schváleným 
rozdělením původního dokumentu na dva samostatné dokumenty a nevrhl tomu odpovídající změnu 
čl. 10 odst. 5. Modifikaci tohoto návrh navrhl senátor Fürst s tím, že by se ponechal pouze řád 
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jednací. Doc. Jukl zahájil hlasování o návrhu změn Statutu PřF UP a Organizačního řádu ve znění 
pozměňovacího návrhu, dle nějž čl. 10 odst. 5 statutu zní: „Pravidla jednání senátu podrobně 
vymezuje Jednací řád senátu, který je vnitřním předpisem.“. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP schvaluje změnu Statutu PřF UP včetně pozměňovacího návrhu. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů):  

 Pro 16 
 Proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-14/2016. 

Schválený návrh na změnu Statutu PřF UP a jeho přílohy I (Organizační řád PřF UP) postoupí 
předseda senátu ke schválení AS UP. 

 
Bod 5. Příprava voleb do AS PřF UP a AS UP na PřF UP na volební období 2017-2020 
Doc Jukl uvedl, že pro volby do AS UP je stanoveno rozpětí 24.3. – 7.4.2017.  
Navrhl uskutečnit součaně i volby do AS PřF UP na 10.volební období, a to ve dnech 5. a 6. dubna 
2017 pro oboje volby. 
 
Harmonogram voleb do AS UP pro senátory volené na fakultě je v souladu s usnesením 
univerzitního senátu tento:  
Zveřejnění místa a času konání: do 10.3.2017 
Uzávěrka kandidátních listin do AS UP: pátek 10.3.2017 
Zveřejnění kandidátních listin: do 17.3.2017 
 
Harmonogram voleb do AS PřF UP pro volební období 7.5.2017-7.5.2020 navrhl takto: 
Zveřejnění místa a času konání: do 5.2.2017 
Uzávěrka kandidátních listin do fakultního senátu: čtvrtek 2.3.2017 do 12:00 
Zveřejnění kandidátních listin: 3.3.2017 
 
 
Ustavení volebních komisí a vyhlášení místa a času voleb projedná fakultní senát na svém prvním 
zasedání v roce 2017. Teprve potom budou moci být zasílány návrhy na kandidáty. 
O slovo se přihlásil doc. Kvítek, vznesl dotaz, jestli bude prostor na případné podání námitek proti 
navrženým kandidátům, reagoval doc. Jukl. Po uzavření rozpravy zahájil hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP vyhlašuje volby do AS PřF UP pro 10.volební období 7.5.2017-7.5.2020, stanoví 
termín voleb do AS PřF UP a do AS UP na PřF UP na dny 5. a 6.dubna 2017 a schvaluje 
harmonogram voleb pro 10. volební období do AS PřF UP jak výše uvedeno, bere na vědomí 
harmonogram voleb do AS UP na PřF UP. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 16 členů):  

 Pro 16 
 Proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-14/2016. 
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Bod 6. Informace z RVŠ 
S hlavními body projednávanými na zasedáních RVŠ seznámil přítomné prof. Opatrný. Informoval, 
že dne 25. listopadu schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace metodiku hodnocení a poslala ji do 
mezirezortního připomínkového řízení, kterého se bude účastnit i RVŠ. Její pracovní komise pro 
vědeckou činnost zpracovala a odeslala připomínky 16 vysokých škol k metodice. Senátor Opatrný 
dále uvedl, že dle jeho názoru se jedná spíše o věcný záměr než o metodiku a podrobněji popsal její 
princip i a vysvětlil, že dle názoru několika připomínkujících návrh není v souladu s platnou 
legislativou. Informoval, že podobné připomínky zpracovala i ČKR. Senátor Opatrný poděkoval 
přítomným za zaslání připomínek k metodice, které zpracoval a nabídl podrobnější informace pro 
případné zájemce mimo jednání AS PřF UP. Žádné dotazy k příspěvku z pléna nezazněly, doc. Jukl 
přešel k poslednímu bodu jednání. 

 
Bod 7. Různé 
Harmonogram zasedání AS PřF UP na rok 2017 
25.1.2017 ve 13:00 – ustavení volebních komisí, stanovení místa a času voleb 
29.3.2017 ve 13:00 – schválení rozdělení finančních prostředků, rozpočet fakulty na rok 2017, 
zpráva o hospodaření fakulty za rok 2016 
26.4.2017 ve 13:00 – projednání správy o výsledcích voleb 
17.5.2017 ve 13:00 – Ustavující  zasedání AS PřF UP pro 10. volebního období  
K navrženému harmonogramu nebyla vznesena připomínka, o slovo se přihlásil pan děkan.  
Popřál přítomným příjemné prožití vánočních svátků a pozval je na Pospos, který se uskuteční 
20.12.od 12:00.  
Předseda fakultního senátu poděkoval senátorům za práci v tomto roce a popřál hezké svátky. 
Jednání prohlásil za skončené. 
O slovo se přihlásil Mgr. Vrána, který s Kateřinou Ševčíkovou připravil prezentaci o chystaném 
monitoringu mortality ptáků v souvislosti s provedenými opatřeními.  Doc. Jukl požádal, aby hosté 
přišli řádně ohlášeni na příští zasedání AS PřF UP.  
 

 
 

Příští zasedání AS PřF UP v r. 2017 se uskuteční 25. ledna 2017 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 14. prosince 2016 

• AS PřF UP schválil pozměňovacího návrhy AS UP k Volebnímu řádu a k Jednacímu 
řádu AS PřF UP 

• AS PřF UP schválil harmonogram voleb pro 10. volební období do AS PřF UP a stanovil 
termín pro volby do AS UP pro část volenou na fakultě 

• AS PřF UP schválil změny Statutu PřF UP a organizačního řádu 
 
 


