Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 1. září 2015
Přítomni: děkan Frébort, proděkan Molnár, proděkan Dvořák, proděkan Kubínek, proděkan Hradil, tajemnice
Zimová, předseda akademického senátu Jukl, vedoucí personálního a mzdového oddělení Petrželová, vedoucí
studijního oddělení Mgr. Jiří Mazal
_______________________________________________________________
V úvodu jednání pověřil pan děkan proděkana Molnára zastupováním ve funkci po dobu své nepřítomnosti
4. až 11. září.
Pan děkan následně informoval kolegium, že Krajský soud v Českých Budějovicích pověřil PřF UP
vypracováním znaleckého posudku. Fakulta je držitelem osvědčení znaleckého ústavu v oboru chemie, toto je
první žádost o posudek. V této souvislosti požádal děkan proděkana Dvořáka o zmapování možností získat
osvědčení i v jiných oborech a zvýšit tak prestiž fakulty i příjmy z neveřejných zdrojů.
Pan děkan dále informoval o udělení akreditací studijním oborům vyjma Deskriptivní geometrie a Informatiky.
Za oba obory byla již oprava podána; u Deskriptivní geometrie šlo o marginální připomínky a očekává se kladné
rozhodnutí. Složitější situace je u akreditace NMGr. oboru Informatika, která končí 20. října 2015, po první
opravě nebyla akreditace udělena. Na aktuální stav projednávání žádosti se děkan bude průběžně dotazovat
Akreditační komise. Proděkan Kubínek a Mgr. Mazal byli pověřeni panem děkanem pro případ nutnosti
přípravou žádosti o prodloužení lhůty k dostudování stávajících studentů ve spolupráci s paní Mayerovou.
Děkan dále informoval členy kolegia o dokumentech, jejichž aktualizace byly projednávány na RUP v průběhu
letních měsíců
 Dokumentem, na jehož aktualizaci v současné době RUP pracuje, je směrnice Realizace práv
průmyslového vlastnictví, která řeší výši a způsob výplaty odměny původcům vynálezu, VTP, dělení
zisku atd.
 Metodika dělení rozpočtu UP – pan děkan projednával s rektorem připomínky k metodice, týkající se
absence písemné podoby dokumentu a příspěvkového dělení dle koeficientu K. Na základě jednání pan
rektor upravil písemnou formu dokumentu tak, aby odpovídala současnému způsobu dělení rozpočtu na
univerzitě, který byl opakovaně odsouhlasen již předchozím vedením UP a fakulty. K připomínkám
pana děkana a doc. Jukla zohledňujícím logiku tohoto způsobu dělení přihlédnuto nebylo. Pan děkan
uvedl, že v roce 2017 bude pravděpodobně stanoven nový způsob financování a prostředky budou
přidělovány dle upravených kritérií. Projednávaný způsob dělení bude tedy pravděpodobně platný
pouze pro příští rok.
 Pan děkan projednával s rektorem také rekonstrukci inženýrských sítí v areálu PřF UP v Holici,
na kterou pan rektor přislíbil příspěvek výši 27 mil. Kč. Ing. Zimová informovala přítomné,
že na stavbu byla zhotovena studie, během září bude vyhlášena veřejná soutěž na projektanta stavby,
následovat bude soutěž na zhotovitele, samotná stavba pak proběhne ve dvou etapách v letech
2016/2017. Stavba bude financovaná z CP UP.
Diskutované body z porady rektora:
 Na jednání byl členům kolegia rektora představen nový ředitel Správy kolejí a menz UP, Ing. Josef
Suchánek. Pan děkan požádal tajemnici Zimovou, aby pozvala Ing. Suchánka do holické menzy
a projednala s ním možné změny a rozšíření nabídky menzy.
 Rektor dále představil RNDr. Gabrielu Sýkorovou Dvorníkovou jako novou vedoucí OK RUP.
 Přítomní dále projednávali Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016–2020. Návrh dlouhodobého záměru UP byl pozměněn
na základě připomínek i v návaznosti na projekty OP VVV. V tabulce hlavních plánovaných akcí
momentálně chybí akce PřF UP, pan děkan pověřil tajemnici Ing. Zimovou o jejich doplnění.
Ing. Zimová krátce seznámila přítomné s akcemi, které budou do dlouhodobého plánu zahrnuty (tabulka
v příloze):
Areál Holice
rekonstrukce areálových komunikací včetně infrastruktury a dobudování parkovacích
kapacit ve dvou etapách
technické zázemí pro zpracování bioodpadu

-

-

-

-

oplocení areálu – dokončení oplocená areálu po celém obvodu, zejména pokusných polí
podél dráhy ve spolupráci s ostatními uživateli nebo vlastníky
modernizace přízemní části objektu 47, která zahrnuje rekonstrukci auly, učeben
a výukových laboratoří a sálů v prvním nadzemním podlaží včetně vybavení interiérů
a AV technikou, půdorysné řešení objektu v úrovni vstupního prostoru s vybudováním
studijního zázemí, modernizaci hygienických uzlů a rekonstrukci TZB, vnitřní informační
systém, úpravy vstupního venkovního prostoru a sadové úpravy, dobudování parkovacích
stání dle bilance statické dopravy a související technické infrastruktury
modernizace skleníku biologických oborů za objektem č.53
venkovní výukové prostory pro biologické a ekologické obory – pedologická laboratoř,
venkovní studijní plochy, infrastruktura pro polní pokusy a zázemí pro terénní expedice
přemístění telefonní ústředny – přemístění z nevyhovujících prostor do přístavby
energocentra
rekonstrukce budovy č. 52 pro zázemí správy budov a detašovaná pracoviště centrálních
jednotek fakulty – dispoziční úpravy, dobudování výtahu, šatny pro údržbu a úklid,
skladové a provozní prostory údržby, nová serverovna pro areál Holice, modernizace
kompletního TZB, sanace suterénu, dobudování související technické a dopravní
infrastruktury
Novostavba objektu F1 pro rozšíření výzkumných center včetně související technické
a dopravní infrastruktury - výstavba objektu s laboratořemi pro výzkum, pracovnami,
hygienickým a školicím střediskem pro preaplikační výzkum, provozně navazujícího
na stávající objekt F2
revitalizace venkovních ploch areálu – sadové a terénní úpravy, venkovní mobiliář,
venkovní informační systém, přístřešky na kola, plochy a přístřešky pro odpadové
hospodářství
rozšíření odbytových ploch menzy
rekonstrukce vrátnice a nástupních ploch – modernizace objektu vrátnice včetně okolních
nástupních ploch

Areál Envelopa
výměna VZT potrubí k digestořím
realizace technických opatření na budově – doplnění systému stínění a chlazení
výukových prostor a pracoven v objektu a zlepšení podmínek pro výuku ve vztahu
ke klimatické a akustické zátěži
doplnění jímací soustavy hromosvodu
modernizace stávajících výukových prostor pro potřeby fyzikálních oborů
stavební úpravy v 6. NP pro vytvoření studijního zázemí
zkvalitnění společných pobytových prostor v budově
realizace opatření proti mortalitě ptáků





Aktualizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2016 – pan děkan uvedl,
že podklady pro aktualizaci byly již za PřF UP podány, Ing. Zimovou pověřil doplněním výstavby
kanalizační sítě v areálu Holice do záměru.
Rektor na jednání seznámil přítomné s plánem rekonstruovat starší objekt v Olomouci-Neředíně
na archiv v rámci Institucionálního programu UP 2016–2018. Tuto investici je možné pokrýt
z prostředků IP pouze z části, rektor tedy předložil návrh na výměnu finančních prostředků z FRIM přes
FPP fakult. Pan děkan sdělil, že pokud by se záměr uskutečnil, výrazně se pokrátí dotace fakultám.
Dále pan děkan informoval, že výše příspěvků na FR UP pro rok 2016 zůstane prakticky stejná,
příspěvky na rozvojový projekt pro internacionalizaci díky plánované stavbě archivu poklesnou zhruba
o polovinu. Pan děkan, proděkani Dvořák a Hradil pak diskutovali možné problémy s kontinuitou
projektu, potřebu konzistentní zpětné vazby a dále přerozdělení kompetencí v rámci projektu. V závěru
diskuse se dohodli na snížení počtu postdoků, provedení výběru 10 vhodných kandidátů a dodržení
následujících podmínek: zahraniční postdok, 50% finanční spoluúčast pracoviště. Dále pan děkan
stanovil termín předání podkladů k rozvojovému projektu proděkanu Hradilovi do 2. října a předání
agendy proděkanu Hradilovi k 1.1.2016.
OP VVV – pan děkan sdělil členům kolegia bližší informace o chystaných výzvách OP VVV
a plánovaném zapojení PřF UP.
Výzva ESF – je možné podat pouze jeden projekt za Univerzitu, aktivity budou centrálně řízeny z RUP,
plánovaná částka 200 mil. Kč. Přípravou projektové žádosti za fakultu byl pověřen proděkan Kubínek
a referentka OPP Alena Jarošová. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání, výuky.

Na tento projekt je možné navázat komplementární infrastrukturní investiční projekty ERDF
pro zlepšení infrastruktury výuky, počet podaných projektů není omezen vyjma IT, zde je možné podat
pouze jeden projekt. Výzva tentokrát není zaměřena na podporu výzkumu, je cílena na úpravu
a rekonstrukci stávající infrastruktury, technologií. Za UP se uvažuje o podání projektové žádosti
ve výši 800 mil. Kč, přičemž PřF UP plánuje zahrnout stínění budovy PřF UP, přístrojové dovybavení
učeben a laboratoří pro výuku a upgrade technického vybavení auly. Za zpracování a podání
projektových žádostí zodpovídá Ing. Brabcová, za stavební část pan Ing. Zimová. Proděkan Hradil,
proděkan Kubínek a Ing. Zimová byli pověřeni přípravou podkladů k ERDF, vytipováním vhodných
přístrojových investic k podpoře výuky ve výši cca 30 mil. korun do konce měsíce září.
Dále informoval děkan o možnosti reagovat na výzvu k podání výzkumných vzdělávacích projektů
navázaných na výzkumně orientovaný obor. Komplementárně je pak možné podat i výzkumné
infrastrukturní programy, ze kterých by bylo možné řešit oborové akce, např. pro biologické obory
v Holici - rekonstrukce budovy 47, výstavba půdní laboratoře, zázemí pro terénní expedice a další
(dle požadavků jednotlivých výzkumných oborů). Po diskusi se členové kolegia shodli na podání
jednoho infrastrukturního projektu za fakultu. Přípravu i management výzkumného vzdělávacího
projektu a návazného infrastrukturního projektu pro biologie zajistí Ing. Brabcová, Mgr. Copková,
odborným garantem bude doc. Ondřej. Přípravu a management dalších oborových výzkumných
vzdělávacích programů (bez investic do infrastruktury, očekávaná výše do 10 mil. Kč na projekt) zajistí
garanti oborů pro odsouhlasení na VPRO, koordinací je pověřena Ing. Brabcová. Tyto oborové projekty
se budou podávat individuálně cestou děkanátu PřF UP, po schválení na kolegiu děkana se projektové
žádosti předají na PS UP, následně pak k podpisu pana rektora.
Děkan rovněž informoval přítomné členy kolegia o aktuální výzvě na podávání výzkumně zaměřených
projektů na vytvoření výzkumných týmů pod vedením zahraničního pracovníka.
Další možnost zapojení bude mít PřF v očekávané výzvě na podání až sedmiletých projektů
na excelenci. Projektovou žádost připravují obě centra. Pan děkan oslovil proděkana Hradila s návrhem
možnosti spolupráce Katedry optiky na tomto projektu s CRH. Za management tohoto projektu bude
odpovídat pan děkan a Mgr. Holecová.


Výzvy OK4Innovation byly dalším diskutovaným bodem jednání s rektorem. Pan děkan sdělil,
že budou vyhlášeny výzvy k podpoře podávání projektů do Horizont 2020. V případě zájmu ke třeba
do 10 dnů zaslat prof. Mašláňovi případné názvy projektů. Kolegium děkana rozhodlo, že do této výzvy
se PřF nezapojí.
 Rozpočet VŠ na rok 2016 – rektor na jednání informoval o snížení rozpočtu VŠ na příští rok
o 1,6 miliardy. Rozdíl se bude kompenzovat pravděpodobně snížením investic.
 Na jednání s rektorem se také projednával návrh odborů na zvýšení mzdových tarifů o 6% – návrh
rektor zamítl.
 Stipendia pro zahraniční doktorandy - přípravou návrhu stipendií na studium v ČR se zabývá děkan
a proděkan Hradil
 Restrukturalizace bakalářských studijních programů a přijímacího řízení - PřF UP má většinu oborů
akreditovánu na delší období
 Rektor na jednání upozornil přítomné, že se právní oddělení RUP potýká s velkým množstvím
požadavků z jednotlivých fakult. Členové kolegia byli seznámeni s rozhodnutím rektora, že veškeré
požadavky na právní oddělení půjdou cestou sekretariátu děkana, v případě smluv CRH a RCPTM
budou přímo předávány právníkům ve jejich týmu (Mgr. Benda, Mgr. Rozehnalová).
_______________________________________________________________

Děkan
Pan děkan dále informoval přítomné o aktuálním chodu Pevnosti poznání. Sdělil, že indikátory se zatím podařilo
naplnit z poloviny, je tedy pravděpodobné, že se do konce roku podaří dosáhnout plné výše a vyhneme se
sankcím. Po vyhodnocení prvního roku provozu bude třeba upravit rozpočet zařízení. Letos byl rozpočet
poměrně velkorysý, aby bylo možné zdárně dokončit projekt. Pokud budou náklady na chod Pevnosti poznání
příští rok zařazeny jako součást nákladů děkanátu (zdroje 11), rozpočet ostatních jednotek děkanátu se oproti
letošnímu roku sníží. Pan děkan uvedl, že příští rok ale pravděpodobně dojde k poklesu investičních akcí UP
v souvislosti s ukončením projektů OP VaVpI, fakulta bude proto možná odvádět méně financí na RUP
a vznikne tak rezerva pro rozpočet Pevnosti poznání bez nutnosti navýšení odvodů z výuky. Ing. Zimová,
proděkan Molnár a pan děkan pak diskutovali možnosti projektových výzev, do kterých by se Pevnost poznání
mohla zapojit a získat další prostředky pro zajištění provozu.

Pan děkan požádal proděkana Kubínka a Ing. Mazala o zpracování přehledu počtu studentů přijatých na fakultu
do příštího kolegia jako podklad pro jednání o konání druhého kola přijímacího řízení. Požádal také o přehled
počtu a zjištění konkrétního studijního oboru studentů s nulovým kreditem. Proděkan Kubínek, doc. Jukl
a pan děkan následně diskutovali způsob, jak snížit počet takových studentů.
Pan děkan dále pověřil Ing. Zimovou zjištěním podmínek čerpání prostředků Nadačního fondu UP a případným
finančním dozorem čerpání těchto prostředků, pokud toto nebude v režii RUP. Grant Nadačního fondu byl
udělen pěti studentům fakulty.
Na jednání se dále hovořilo také o vyhlášení Ceny děkana. Prof. Dvořák byl pověřen přípravou podkladů
pro Zpravodaj včetně zpracování informace o Čestném uznání, které udělí rektor autorům vybraných odborných
knih v roce 2015. Termín pro přihlášení autorských prací na fakultách je do 30. září
Problematika vyplácení stipendií – pan děkan upozornil na nesoulad mezi stipendijním řádem UP a předpisem,
který pro vyplácení stipendií na fakultě schválil senát. Děkan pověřil doc. Jukla nastudováním příslušné
legislativy a navržením vhodného postupu pro novelizaci způsobu vyplácení stipendií. Do nové směrnice je
nutné zahrnout i stipendia pro zahraniční studenty na studium v ČR, alespoň pro studenty doktorských studijních
programů v angličtině, které jsou za úhradu. Kolegium děkana navrhlo výši tohoto stipendia 1000 eur měsíčně.
Dále pan děkan navrhl nepřijímat od příštího roku zahraniční studenty do českých studijních programů, pokud
nejsou schopni studovat v českém jazyce, ale spíše formou stipendií umožnit cca 10 nejlepším uchazečům
studium programů akreditovaných v angličtině.
Tajemnice Zimová
Ing. Zimová informovala kolegium o rekonstrukci kanceláří děkanátu fakulty, dále o rekonstrukci auly, kde byla
provedena např. instalace nového dataprojektoru, pokládka nové kabeláže, oprava světel, zjednodušení ovládání
z režie, výměna plátna. K úpravám došlo také v knihovně fakulty, kde vznikla kancelář pro vedoucího knihovny.
Správa služeb se i s vedením přestěhovala do prostor za knihovnou, na děkanátu fakulty byla zařízena kancelář
pro oddělení vnějších a vnitřních vztahů.
Ing. Zimová také informovala o plánované přestavbě prostoru pro bufet v prvním podlaží budovy. Návrh
na přestavbu byl již dokončen, vzhledem k vysoké pořizovací ceně však není možné jej realizovat, intenzivně
se hledá levnější varianta. Z tohoto důvodu bude bufet v provozu až od začátku listopadu.
Dále Ing. Zimová upozornila na problém s financováním oprav zařízení ve společném užívání. Během srpna
došlo k poruše chladícího zařízení pro místnost, kde jsou uloženy servery některých pracovišť. Byla provedena
oprava, problémy se objevily při snaze opravné práce vyúčtovat s jednotlivými pracovišti. Kolegium diskutovalo
o možnostech řešení podobného precedens. Doc. Jukl i prof. Dvořák shodně navrhli vymezit jednoznačně,
co ve společných prostorách je ve výlučném užívání jednotlivých pracovišť a podle toho pak pro příště vymezit
podíl na případných opravách. Závěrem diskuse dospěli přítomní k dohodě. Opravy zařízení, které jsou
využívány společně, budou hrazeny z centrálních zdrojů. Opravy zařízení, které jsou výlučně v užívání
jednotlivých pracovišť, budou hrazeny ze zdrojů příslušeného pracoviště. Pro dořešení stávající úhrady opravy
serverovny schválilo kolegium děkana úhradu požadovaných částek z FPP příslušných pracovišť.
Proděkan Hradil
Proděkan Hradil přítomné informoval, že v rámci monitoringu zahraničních aktivit byl vytvořen seznam
studentů vyjíždějících do zahraničí. V databázi UP je nyní evidováno na 19 tisíc výjezdů, loni to bylo
13 – 14 tisíc.
Dále v rámci činnosti oddělení pro mezinárodní záležitosti vznikl seznam zahraničních programů nabízených
na fakultě. Nabídka NMGr. studijního oboru biochemie bude jako první zveřejněna na stránkách v angličtině
jako pilotní projekt a určitá motivace pro další obory.
Proděkan Hradil dále upozornil kolegium na rozdíl v limitu kreditů ze zahraničních výjezdů Erasmus
v oficiálních materiálech univerzity a fakulty. V oficiálních univerzitních dokumentech je uvedeno, že student
musí dovézt ze zahraniční stáže alespoň 15 kreditů, aby nemusel vracet dotaci. Ve směrnici PřF je uveden limit
20 kreditů. Pokud tedy student přiveze 15 – 20 kreditů, dotaci vracet nemusí. Proděkan Hradil se dotázal, zda je
žádoucí upravit naši směrnici a ponížit limit z 20 na 15 kreditů. Kolegium na návrh pana děkana odsouhlasilo
ponechat limit ve směrnici PřF ve výši 20 kreditů (dodržení studijního plánu studentů).
Posledním námětem do diskuze kolegia bylo vytvoření elektronického formuláře pro návrh mezd a možnost jeho
začlenění do SAP. Ing. Petrželová upozornila na problémy, které by takový zásah mohl způsobit
při zpracovávání mezd atd. I dle Ing. Zimové by šlo o řešení technicky velmi náročné. Ing. Zimová navrhla
možnost zpracovat toto v rámci nástavby SAP.

Proděkan Kubínek
Proděkan Kubínek informoval přítomné, že dne 1. července 2015 převzal vedení studijního oddělení Ing. Mazal.
Dále uvedl, že právě probíhají zápisy, 15. září již budou známy počty studentů. Podrobnou analýzu připraví
na další zasedání kolegia v říjnu.
Ing. Mazal doplnil informace týkající se agendy studijního oddělení sdělením, že elektronické přihlášky jsou již
zavedeny na všech oborech vyjma doktorských studijních programů. Od příštího roku se budou i tyto řešit
elektronicky, papírovou formou budou vedeny pouze přihlášky do studijních programů v angličtině.
Proděkan Molnár
Proděkan Molnár předložil k projednání zřízení dětského koutku v budově fakulty. Přítomní diskutovali umístění
dětského koutku i možnost pořízení vybavení. Ing. Zimová zmínila možnost získat prostředky v rámci výzev
ESF.
Dále pan proděkan informoval o jednání se zástupci města ohledně posílení autobusových spojů MHD do areálu
Holice. Příspěvek doplnila o aktuální informace i Ing. Zimová.
Proděkan Molnár vznesl dotaz na vyhlášení soutěže SVOČ o Cenu děkana; pan děkan uvedl, že výzvu vyhlásí
v lednu, zajištěním odborné činnosti, sponzorských darů i organizace akce pověřil oddělení vnějších a vnitřních
vztahů. Proděkan Kubínek navrhl zapojení dr. Jana Říhy do akce.
Proděkan Molnár dále informoval, že Noc vědců proběhne v hlavní budově na Envelopě a v Pevnosti poznání
v pátek 25. září, hlavním tématem akce je světlo. Prohlídky fakulty v rámci Dnů Evropského dědictví na sobotu
12. září jsou také organizačně zajištěny.
Pan proděkan rovněž informoval o akci Talnet. Z republiky bude vybráno cca 5 nejlepších studentů, kteří budou
mít možnost absolvovat studium předmětu na univerzitě. Pan proděkan sdělil, že pokud by mohli studovat i u
nás, s příslibem uznání kreditů z daného předmětu by bylo možné takto motivovat ke studiu u nás velmi kvalitní
studenty.
Závěrem proděkan Molnár pozval přítomné na popularizační akci matematiky - Běh s klokanem, který se bude
konat 26. září.
Různé
Kolegium děkana odsouhlasilo termíny zasedání do konce roku:
6. října ve 14:00 hodin
3. listopadu ve 14:00 hodin,
1. prosince ve 14:00 hodin.
Plánované výjezdní zasedání se uskuteční v Karlově 3. – 5. ledna 2016, kolegium bude zasedat 4. ledna.
Vědecká rada se uskuteční ve dnech 7. října a 9. prosince.
Akademický senát PřF UP bude zasedat 21. října ve 13:00 hodin a 16. prosince ve 13:00 hodin.

Zapsala: Alena Jarošová
Datum příštího kolegia: 6. října 2015 ve 14:00 hodin.
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
děkan PřF

