
     Zápis 
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 

 
  

Datum:  24. ledna 2012  
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkanka Smolová, proděkan Opatrný, 
proděkan Frébort, předseda AS PřF UP Jukl, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd. 
Gronychová. 
Omluven: proděkan Dušek 
 
Děkan Ševčík 

 Informoval kolegium, že z MŠMT přišla finanční dotace na UP snížená o 50 mil. 
 Dotázal se kolegia, zda-li nenavýšit částku na mobility studentů.  
 Předložil návrh doc. Nováčka z katedry mezinárodních rozvojových studií na 

vytvoření nového oboru  - Environmentální studia a udržitelný rozvoj. Kolegium 
navrhlo, aby se k tomuto návrhu vyjádřil prof. Tkadlec, ved. katedry ekologie, a aby 
bylo uvedeno jméno garanta.  

  
Proděkanka Smolová 

 Na základě žádosti podané katedrou Biofyziky byla kolegiem odsouhlasena výjimka 
pro dva zahraniční studenty, aby povinná vědecká stáž byla uskutečněna a uznána až 
po absolvování státních závěrečných zkoušek.  

 Informovala kolegium, že právní odd. UP, bez jakéhokoliv dřívějšího upozornění 
studentům, rozhodlo, že v  těchto dnech bude docházet k úpravě výpočtového vzorce 
pro placení částky za překročení doby studia. To znamená, že doposud nedošlo 
k využití zákonného nároku Univerzity Palackého v Olomouci, tj. nedošlo 
k zohlednění předchozího neúspěšného studia/ předchozích neúspěšných studií 
a jeho/jejich započtení do celkové doby studia, a to z důvodu, že studium/studia bylo/a 
ukončena jinak než řádně (ve smyslu § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona o vysokých 
školách). Studenti po přihlášení do Portálu vidí informaci, že je možné, že v jejím, 
nebo v jeho případě může dojít ke změně v počtu dní, které informují o tom, kdy 
studium překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok či standardní dobu 
studia. 

 
Předseda akademického senátu Jukl 

 Oznámil, že zasedání senátu se bude konat dne 8. 2. 2012 od 10:30 hod. Na programu 
bude mj. projednání návrhu na otevření nového oboru Environmentální studia 
a udržitelný rozvoj, změna Statutu Ceny děkana a připomínkování návrh nového 
předpisu UP – Disciplinární řád UP.  

 
Proděkan Opatrný 

 Informoval, že návrh na změnu Statutu Ceny děkana byl rozeslán členům kolegia 
k připomínkám. Mailem se vyjádřili prof. Frébort, prof. Dušek a dr. Jukl. Zapracované 
změny byly kolegiem schváleny, materiál bude dále diskutován s ředitelem finančního 
úřadu a poté předložen ke schválení akademickému senátu.  

 Mailem byl též rozeslán k připomínkám návrh Směrnice děkana PřF – parkování 
v podzemní garáži PřF UP 17. listopadu 12, Olomouc. Směrnice je reakcí na řadu 
stížností týkající se provozu v garáži a kritiky týkající se jejího využití často pro 



soukromé stání než pro každodenní příjezd na pracoviště. Vyjádření přišlo od dr. Jukla, 
který provedl řadu formulačních úprav. Některé další podněty byly diskutovány při 
jednání a promítnou se do další verze směrnice.  

 V letošním rozpočtu RVO se promítá penalizace za chybně zadané výsledky do RIVu, 
za univerzitu je to cca 9,3 mil., z toho PřF 5,5 mil. Je otázkou, jak toto reflektovat při 
sestavování rozpočtu PřF. Kolegium se shodlo, že penalizace by se měla promítnout 
v plné výši do rozpočtu té katedry, o jejíž výsledky se jedná. 

 Je nejasná situace s hodnocením a institucionálním financováním VaV v příštích 
letech. RVVI má schvalovat výsledky hodnocení 2011 v pátek 27.1. není jasné, zda je 
schválí a jak bude postupovat  při sestavování rozpočtu 2013. V rámci RVVI existují 
názory, že hodnocení 2011 by se nemělo schválit a rozpočty by se měly zafixovat. Je 
otázkou, jak v tomto případě postupovat při sestavování rozpočtu na UP a na PřF. 
Pokud by se analogicky rozpočty zafixovaly i fakultám a katedrám, bylo by to 
nespravedlivé vůči rozvíjejícím se týmům. Pokud bychom chtěli pokračovat v nějakém 
hodnotícím systému na UP a podle výsledků alokovat finance, vzniká nutnost 
porovnávat výsledky z různých, nesouměřitelných oborů. Třebaže neznáme optimální 
řešení této situace, je třeba jej začít hledat dřív, než budeme v časové tísni. 

 
Tajemník Velecký 

 Společně s děkanem navrhl, aby se uskutečnila schůzka s děkanem FTK. Důvodem je 
placení za studenty PřF, kteří si na FTK zapíší “C” předměty. 

 Informoval kolegium o zřízení nových nákladových středisek. 
 Upozornil, že tento rok je posledním stávajícím v čerpání sociálního fondu.  
 Vzhledem k tomu, že jsou nainstalovány měřiče spotřeby energie pro odečet spotřeby 

elektřiny, vznesl dotaz na členy kolegia, co jsou společné prostory fakulty. Tato 
spotřeba energie bude hrazena z děkanátu.  

 Informoval, že odpisy věcí klesají a že odepsaná částka za minulý rok 12,5 mil. 
 
Proděkan Frébrort 

 Informoval, že projektová žádost prioritní osy 4 OP VaVpI (výzva 2.4) s názvem 
Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice (koordinátor doc. Ondřej, 
Katedra botaniky) je připravena k odevzdání na podpis pana rektora. Návrh projektu 
zahrnuje revitalizaci budovy E včetně části přiléhajícího skleníku v areálu PřF UP 
v Olomouci-Holici s celkovou plochou cca 2 755 m2 a rekonstrukci části parkoviště. 
Celkové způsobilé náklady jsou 99 mil. Kč, režijní náklady nejsou způsobilé 
k financování z OP VaVpI.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová  
Termín: 30. ledna 2012 v 8:05 hod.       
 
         prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. 
          děkan 


