
 
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
 
 
 
Datum:  17. dubna 2012  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Frébort, 
proděkan Opatrný, proděkan Dušek, tajemník Velecký, předseda AS PřF UP Jukl, vedoucí 
studijního odd. Gronychová. 
 
Děkan  Ševčík 

 Předložil kolegiu návrh na stanovení finančního dělení oborů/centr. jednotek na 
celofakultní a celouniverzitní aktivity. 

 Diskuze - Jak podpořit potřebu financí z neveřejných zdrojů?  
 Peníze přicházející za výsledky by mohly jít na podporu neveřejných zdrojů. Návrh -  

odložit 10% těchto financí a najít klíč, jak je přerozdělit.  
 
Proděkanka Tesaříková  

 Informovala kolegium, že finanční částka pro Katedru zoologie se zřejmě oproti 
původní částce navýší. Požadavky katedry na výbavu jsou vyšší než byly původně 
navrhnuty.  

 
Proděkanka Smolová 

 Informovala kolegium kolik FTK odučí studentů z PřF.  
 Dotaz na členy kolegia, zdali povolí vykonat SZZ pro zahraničního studenta 

Biofyziky, pokud nemá vše splněné pro SZZ. Návrh - Nepovolit.  
 Informovala kolegium o změnách na studijním odd., které se týkají výměny pracovnic. 

Poštu, kterou  spravovala paní Mgr. M. Viktorinová má nyní na starosti paní Mgr. V. 
Neumeisterová.  Paní Mgr. N. Viktorinová má na starosti studentská stipendia.  

 Informovala kolegium o návrhu dělení finančních prostředků MŠMT na výuku. 
Financování vychází z limitů stanovených MŠMT pro UP. 

 
Proděkan Opatrný 

 Informoval kolegium o připomínkách senátorů k návrhu dělení RVO na PřF, 
schválenému kolegiem 27. března, kde hlavní změnou je způsob dělení prostředků na 
RVO z formy „jak peníze přitekly, tak se rozdělí“ na zohledňování posledního 
hodnocení a nastavení nového systému přerozdělování. Základní principy návrhu jsou 
transparentnost a podpora excelentního výzkumu. Podstatou návrhu je aplikovat 
poslední hodnocení – dělit RVO 2012 na základě hodnocení 2011. Návrh vypořádání 
připomínek rozeslal členům kolegia 6. dubna. 

 
Proděkan Frébort 

 Navrhl kolegiu, aby byla vytvořena Směrnice děkana, dle které bude dán způsob  
přerozdělování peněz z kateder na školitele, kteří jsou z jiného pracoviště. Centra 
nevyjímaje.  



 Nesouhlasí s předloženým návrhem dělení rozpočtu PřF UP, zejména se systémem 
odvodů, který považuje za demotivující pro řešitele grantů a diskriminující pro 
výzkumná pracoviště. Současně upozorňuje na jeho možný nesoulad s platnými 
smluvními závazky PřF a UP (3 centra OP VaVpI na PřF UP, společné laboratoře 
s AV ČR). 

 
Tajemník Velecký 

 Vznesl dotaz, na jak dlouho se fakulta zavázala, že nebude žádat o změny ve vnitřním 
vybavení fakulty (učebny apod.).  

 
 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termín: bude stanoven      
 
                     prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
                    děkan 


