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Zápis �. 2 
ze zasedání Akademického senátu P�F UP 

dne 4. �ervna 2008 
 
 
P�ítomni: 
17 �len� AS P�F,  
d�kan: prof. J. Šev�ík,  
prod�kani: prof. T. Opatrný, prof. I. Frébort,  
tajemník: dr. P. Velecký 
omluveni: doc. L. Luhová, L. Ma�incová, V. Pazderová, J. Machá�ek. 

 
Zasedání zahájila a �ídila p�edsedkyn� AS P�F  dr. Smolová. 

Bod 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání v�etn� hlasování per rollam 

Schváleno – bez p�ipomínek. 

Bod 2. Informace o volb� p�edsed� komisí Senátu UP za P�F UP 

V rámci prvního zasedání nového AS P�F UP dne 7. 5. 2008 bylo schváleno ustanovení pracovních 
komisí: legislativní, ekonomické a pro informa�ní systémy. Na pracovních sch�zkách komisí byli 
zvoleni jejich p�edsedové. P�edsedou legislativní komise byl zvolen RNDr. Marek Jukl, Ph.D., 
p�edsedkyní ekonomické komise doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. a p�edsedou komise pro 
informa�ní systémy Jakub �ernek.  

Bod 3. Správa webových stránek AS P�f UP  

P�edseda komise pro informa�ní systémy Jakub �ernek  prezentoval návrh nových webových stránek  
AS P�F  UP, tato prezentace byla schválena s dopl�kem o dodání fotek jednotlivých �len� a up�esn�ní 

Schválený program zasedání Senátu: 
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání v�etn� hlasování per rollam 
2. Informace o volb� p�edsed� komisí Senátu UP za P�F UP 
3. Správa webových stránek AS P�f UP  
4. Základní legislativní dokumenty 
5. Plán rozvoje P�F UP – vystoupení d�kana P�F UP 
6. Rozpo�et fakulty – informace o zp�sobu d�lení finan�ních prost�edk� 
7. Rada vysokých škol  
8. Informace ze zasedání komise pro informa�ní systémy 
9. Nové logo univerzity 

10. R�zné 
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obsahové nápln� stránek. Správcem webových stránek bude místop�edseda AS P�F UP Jakub �ernek, 
p�edseda komise pro informa�ní systémy. 

Bod 4. Základní legislativní dokumenty 

�lenové Akademického senátu se seznámili se základními legislativními normami, kterými se 
jednání Akademického senátu P�F UP �ídí. Jsou to Volební a jednací �ád AS P�F UP, Statut 
P�írodov�decké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Statut UP a Zákon o vysokých školách. 
K projednávanému bodu nebyly žádné p�ipomínky. 

Bod 5. Plán rozvoje P�F UP  

D�kan P�F UP prof. Šev�ík vystoupil s prezentací o rozvoji fakulty. Prezentoval vybrané priority 
a cíle rozvoje P�írodov�decké fakulty UP v Olomouci, které si stanovil pro své funk�ní období 
v letech 2006 – 2009. K plánu rozvoje P�F UP vystoupil také prod�kan prof. Frébort, který vystoupení 
rozší�il o informace o výstavb� informa�ního centra a jídelny v areálu P�F v Holici a chystaných 
projektech OP VaVpI (Opera�ní program V�da a výzkum pro inovace). 

Bod 6. Rozpo�et fakulty  

D�kan P�F UP prof. Šev�ík vystoupil s prezentací filozofie d�lení finan�ních prost�edk� na rok 2008 
a tvorb� mezd na P�F UP.  

Bod 7. Rada vysokých škol  

Prod�kan prof. Opatrný p�ednesl zprávu o svém p�sobení v Rad� vysokých škol. V úvodu p�edstavil 
Radu vysokých škol, která je podle §92 Zákona o vysokých školách orgánem složeným 
z p�edstavitel� vysokých škol a v sou�asném složení má 206 delegát� zam�stnanc� a 35 student�. Za 
P�F UP je v sou�asné dob� delegátem prof. T. Opatrný. Po této zpráv� �len p�edsednictva RVŠ doc. 
Kubínek  potvrdil, že prod�kan Opatrný má velké zásluhy v tomto orgánu, který má návaznost  na 
rozvoj vysokých škol. P�F UP má v tomto roce podaných 58 FRV� projekt� a je zapojena v jednom 
celouniverzitním  projektu. Všechny informace o Rad� vysokých škol jsou dostupné na 
www.radavs.cz.  

Bod 8. Informace ze zasedání komise pro informa�ní systémy 

P�edseda komise pro informa�ní systémy J. �ernek informoval o sch�zce komise pro informa�ní 
systémy s �editelem CVT  Ing. Zedníkem, které se zú�astnil i d�kan prof. Šev�ík. �ešenými okruhy 
problém� byly: monitoring �innosti CVT, elektronický podpis, vybavení nové fakulty a webové 
stránky. Elektronický podpis byl p�islíben do t�í m�síc� pro vedení fakulty a senátory. K vybudování 
sít� v nové budov� Ing. Zedník �ekl, že technicky je sí	 p�ipravena a �eká se na požadavky 
jednotlivých kateder. Od stránek  na webu se CVT distancovalo. 
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Bod 9. Nové logo univerzity 

P�edm�tem jednání bylo nové logo UP. Místop�edseda AS P�F UP dr. Jukl p�ednesl návrh usnesení 
k novému logu UP, které bude vyjad�ovat stanovisko AS P�F UP.  
 

Návrh usnesení: 
Akademický senát P�F UP 
(1)   vyjad�uje nesouhlas s tím, aby logo p�edstavené dne 30. 4. 2008 bylo nyní p�ijato k ozna�ování UP, 
(2)   p�ipojuje se k požadavku AS UP ze dne 20.5.2008, aby vedení UP p�ípadnou zm�nu ozna�ení UP 

realizovalo formou zm�ny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího procesu byla zapojena co nejširší �ást 
akademické obce UP, 

(3)   ukládá p�edsedkyni AS P�F UP informovat o tomto usnesení vedení UP a akademickou obec UP. 
 

Vznikla diskuse, kde se vyjad�ovali všichni senáto�i i hosté. Na konci diskuse bylo dohodnuto, že se 
bude hlasovat o tom, zda nechat tento bod, ve kterém se bude jednat o novém logu v dnešním 
programu jednání AS P�F UP. 
 
Hlasování 1 
Na základ� všeobecné diskuse byl k hlasování p�ednesen návrh na vypušt�ní celého bodu jednání 
z programu jednání Senátu dne 4. 6. 2008. 
 

Hlasování 1: „Souhlasím, aby bod �. 9 jednání AS P�F UP byl stáhnut z programu jednání AS P�F 
UP.“ 
 
Výsledek hlasování:  

� pro 6 
� proti 9 
� zdržel se 2 

 

Záv�r hlasování: Bod �. 9 programu jednání AS P�F UP z�stává v programu. 
 
Hlasování 2 
Následn� byl doc. Kubínkem p�ednesem návrh na vypušt�ní bodu 1 (Akademický senát P�F UP 
vyjad�uje nesouhlas s tím, aby logo p�edstavené dne 30. 4. 2008 bylo nyní p�ijato k ozna�ování UP), 
p�edloženého návrhu. 
 

Hlasování 2: „Souhlasím, aby z p�edloženého návrhu usnesení byl vypušt�n bod 1.“  
 

Výsledek hlasování:  
� pro 5 
� proti 9 
� zdržel se 3 

 

Záv�r hlasování: Bod 1 z�stává v návrhu usnesení. 
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Hlasování 3 
K návrhu usnesení byl místop�edsedou AS P�F UP p�ednesen návrh na úpravu usnesení v podob� 
prohození bodu 1 a 2 návrhu usnesení a zd�razn�ní slova „nyní“ v bodu 1 usnesení. 
 

Hlasování 3: „Souhlasím s návrhem, aby v návrhu usnesení byl prohozen bod 1 a 2 návrhu a v bodu 
1 zd�razn�no slovo nyní.“ 
 

Výsledek hlasování:  
� pro 13 
� proti 2 
� zdržel se 2 

 

Záv�r hlasování: V návrhu usnesení budou prohozeny body 1 a 2 a zd�razn�no bude slovo „nyní“. 
 
Schválená verze usnesení: 
Akademický senát P�írodov�decké fakulty UP v Olomouci na svém jednání dne 4. 6. 2008 p�ijal 
k logu UP následující usnesení: 
 

Akademický senát P�F UP 
 (1)   p�ipojuje se k požadavku AS UP ze dne 20.5.2008, aby vedení UP p�ípadnou zm�nu ozna�ení UP 

realizovalo formou zm�ny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího procesu byla zapojena co nejširší �ást 
akademické obce UP, 

(2)   vyjad�uje nesouhlas s tím, aby logo p�edstavené dne 30. 4. 2008 bylo nyní p�ijato k ozna�ování UP, 
(3)   ukládá p�edsedkyni AS P�F UP informovat o tomto usnesení vedení UP a akademickou obec UP. 

Bod 10. R�zné 

10. 1. Návrh výše poplatku za rigorózní �ízení 

K projednání byl prod�kanem doc. Molnárem p�edložen AS P�F UP ke schválení „Návrh výše 
poplatk� za rigorózní �ízení“, ve kterém je od 1. 7. 2008 zpoplatn�no rigorózní �ízení na P�F UP 
�ástkou 8.000,- K�. Za nep�ítomného doc. Molnára návrh p�ednesla p�edsedkyn� AS P�F UP 
dr. Smolová.  
 
P�edložen byl rozpis náklad� v následující struktu�e: 

odm�na konzultantovi    1 800 K� 
odm�na oponent�m     1 800 K� 
odm�ny �len�m zkušební komise   1 800 K� 
„strojový �as“ laborato�í, poskytnutí dat apod. 1 600 K� 
režijní náklady katedry    1 000 K� 
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Hlasování 4 
Hlasování 4: „Souhlasím, aby byl p�ijat p�edložený návrh výše poplatku za rigorózní �ízení.“ 
 

Výsledek hlasování:  
� pro 16 
� proti 0 
� zdržel se 1 

 

Záv�r hlasování: Návrh výše poplatku za rigorózní �ízení byl p�ijat. Podané p�ihlášky k rigoróznímu 
�ízení budou od 1. 7. 2008 zpoplatn�ny �ástkou 8 000 K�. 
 

10. 2. Návrh zm�n v informativní brožu�e o studijních programech 

Prost�ednictvím prod�kana doc. Molnára byl AS P�F UP p�edložen návrh zm�n v  informativní 
brožu�e o studijních programech a oborech v akademickém roce 2009/2010.  
Vzhledem k nep�esnostem v p�edloženém materiálu a nep�ítomnosti prod�kana doc. Molnára byl 
návrh vrácen k dopracování. 
 

Záv�r diskuse: Návrh byl vrácen k dopracování a po jeho vrácení bude o n�m hlasováno per rollam. 
 

10. 3. Zm�na vnit�ního mzdového p�edpisu 

Akademickým senátem UP byl k projednání a schválení p�edložen návrh vnit�ního mzdového 
p�edpisu na UP. K p�edloženému návrhu AS P�F  nemá p�ipomínek. 
 

Záv�r diskuse: AS P�F UP nemá k p�edloženému návrhu p�ipomínek. 
 

10. 4. Režijní náklady z grant� 

�len AS P�F UP dr. V. Pechanec p�ednesl p�ipomínku k systému stanovení režijních náklad� 
z grant�. Odpov�d�l d�kan prof. Šev�ík a tajemník dr. Velecký. Shodn� bylo uvedeno, že jednotná 
metodika na UP  v sou�asné   dob�   není   (je v jednání),   proto   bylo  doporu�eno  p�edat   žádost   
kvestorce   UP o urychlené schválení jednotného p�edpisu �erpání režijních náklad� z grant�. 
 
Hlasování 5 
Hlasování 5: Souhlasím, aby byla kvestorce UP p�edána žádost o vydání jednotného p�edpisu 
�erpání režijních náklad� z grant�:  
 

Výsledek hlasování:  
� pro 17 
� proti 0 
� zdržel se 0 

 

Záv�r hlasování: Návrh byl schválen. 
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Jednání AS P�F UP bylo ukon�eno a byl schválen termín p�íštího jednání Senátu P�F UP 1. 10. 2008 
ve 13.00 hodin. 
 
 

 
  

Záv�ry z jednání AS P�F UP dne 4. �ervna 2008 

� AS P�F  schválil jednotnou podobu webových stránek AS P�F UP. Jejich garantem bude 
místop�edseda AS P�F UP Jakub �ernek.  

 
� AS P�F schválil návrh usnesení k novému logu UP v následujícím zn�ní: 

 

Akademický senát P�F UP 
 (1)  p�ipojuje se k požadavku AS UP ze dne 20.5.2008, aby vedení UP p�ípadnou zm�nu ozna�ení 

UP realizovalo formou zm�ny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího procesu byla zapojena co 
nejširší �ást akademické obce UP, 

(2)   vyjad�uje nesouhlas s tím, aby logo p�edstavené dne 30. 4. 2008 bylo nyní p�ijato k ozna�ování 
UP, 

(3)   ukládá p�edsedkyni AS P�F UP informovat o tomto usnesení vedení UP a akademickou obec UP. 
 
� AS P�F schválil návrh poplatku za rigorózní �ízení. P�ihlášky podané k rigoróznímu �ízení 

budou od 1. 7. 2008 zpoplatn�ny �ástkou 8 000 K�. 
 
� AS P�F vrátil k dopracování návrh zm�n v informativní brožu�e pro p�ijímací �ízení o 

studijních programech a oborech v akademickém roce 2009/2010. Návrh byl vrácen 
k dopracování a po jeho vrácení o n�m bude hlasováno per rollam. 

 
� AS P�F schválil p�edání žádosti o vydání jednotného p�edpisu �erpání režijních náklad� 

z grant� kvestorce UP. 
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P�íští jednání AS P�F:  1. �íjna 2008 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti d�kanátu P�F. 
 

 
Zapsala:  Jana Ml�ochová 
 
Schválila:  RNDr. Irena Smolová, Ph.D., p�edsedkyn� Akademického senátu P�F 

Usnesení AS P�F UP dne 4. �ervna 2008 

� AS P�F  schválil jednotnou podobu webových stránek AS P�F UP.  
� AS P�F schválil návrh usnesení k novému logu UP v následujícím zn�ní: 

 

Akademický senát P�F UP 
 (1)  p�ipojuje se k požadavku AS UP ze dne 20.5.2008, aby vedení UP p�ípadnou zm�nu ozna�ení 

UP realizovalo formou zm�ny Statutu UP tak, aby do rozhodovacího procesu byla zapojena co 
nejširší �ást akademické obce UP, 

(2)   vyjad�uje nesouhlas s tím, aby logo p�edstavené dne 30. 4. 2008 bylo nyní p�ijato k ozna�ování 
UP, 

(3)   ukládá p�edsedkyni AS P�F UP informovat o tomto usnesení vedení UP a akademickou obec UP. 
 
� AS P�F schválil návrh poplatku za rigorózní �ízení. P�ihlášky podané k rigoróznímu �ízení 

budou od 1. 7. 2008 zpoplatn�ny �ástkou 8 000 K�. 
� AS P�F vrátil k dopracování návrh zm�n v informativní brožu�e pro p�ijímací �ízení o 

studijních programech a oborech v akademickém roce 2009/2010.  
� AS P�F schválil p�edání žádosti o vydání jednotného p�edpisu �erpání režijních náklad� 

z grant� kvestorce UP. 


