
Zápis 

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP 
 
Datum: 5. dubna 2016 

 

Přítomni: děkan Frébort, proděkan Dvořák, proděkan Hradil, tajemnice Zimová, vedoucí studijního oddělení 

Mgr. Mazal, vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová, předseda AS PřF UP doc. Jukl 

 

Omluveni: proděkan Kubínek, proděkan Molnár 

_________________________________________________________ 
 

 

Jednání zahájil děkan Frébort, přivítal přítomné a seznámil je s nejdůležitějšími body projednávanými na poradě 

rektora s děkany dne 5. dubna 2016.   

 

Diskutované body z porady rektora: 

 Realizace nových webových stránek UP – v souvislosti s tvorbou nového webu požádal pan děkan 

členy kolegia, aby v rámci svých resortů sledovali situaci. Komunikací s tvůrci webovek byl pověřen 

proděkan Molnár ve spolupráci s Mgr. Petrželovou.   

 Benefity pro zaměstnance – Mgr. Dita Palaščáková seznámila přítomné se zaměstnaneckými benefity 

uplatňovanými na jednotlivých fakultách. Druh i výše čerpání benefitů se v rámci součástí univerzity 

nliší. Diskutující se mimo jiné dotkli také myšlenky sjednocení čerpání sociálního fondu napříč 

univerzitou.  

Na základě zjištěných informací navrhl pan děkan zvýšení zaměstnaneckého benefitu ve formě 

stravenek z hodnoty 65,- Kč na hodnotu 100,- Kč. Pověřil Mgr. Petrželovou, aby ověřila případný 

souhlas či nesouhlas vedoucích kateder s návrhem. Dále požádal paní tajemnici o zmapování nutných 

technických kroků k navržené změně.  

 Zvýšení mzdových tarifů – na základě žádosti podané odbory odsouhlasil pan rektor tříprocentní 

navýšení mzdových tarifů. Návrh bude schvalovat AS UP na svém zasedání, kde také stanoví datum 

účinnosti změny. Pan děkan pověřil vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželovou, aby 

PaM oddělení zpracovalo změny mzdových výměrů zaměstnanců fakulty k určenému datu.  

 Cena Františka Palackého 2016 – pan děkan pozval přítomné na přednášku laureáta ceny Františka 

Palackého pro rok 2016 JUDr. Rychetského, která se uskuteční dne 8. června 2016 v 11.00 v Konviktu 

v kapli Božího těla. 

 Ceny statutárního města Olomouce – pan děkan informoval přítomné, že Cena města Olomouce za 

počin v oblasti vědy a výzkumu za rok 2015 byla udělena dvěma kandidátům, prof. Ing. Pavlu Hobzovi, 

DrSc. a prof. MUDr. Karlu Indrákovi, DrSc. 

 Stipendia J. L. Fischera, průběžně sledováno.  

 Rada akreditačního úřadu – pan děkan sdělil jména kandidátů UP nominovaných cestou ČKR a RVŠ do 

Rady akreditačního úřadu. Jsou to: Prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., Prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.,  

Prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., Prof. PhDr. Dušan Lužný.  

 Program ISPROFIN – dle sdělených informací by měl být vyhlášen nový program ISPROFIN 

s účinností od roku 2018. Do programu zatím nebyly zařazeny konkrétní akce.  

 Implementace novely zákona o vysokých školách – pan děkan informoval, že projednávané změny se 

týkaly zejména studijního oddělení. Jednotlivé aktualizace budou postupně zaváděny na základě 

schůzek s proděkany.  

 Vedení UP opět upozornilo na nutnost vkládat veškeré smlouvy do CESu, vyjma smluv o praxích 

studentů a smluv bez finančních závazků. Smlouvy, které nebudou v CES, nebudou považovány za 

účinné. Za přírodovědeckou fakultu může smlouvy k podpisu pana rektora cestou právního oddělení 

předkládat pouze děkan, tajemník a vedoucí personálního a mzdového oddělení.  

 Statut hostujícího profesora dle zákona o VŠ – pan děkan informoval o podmínkách udělení statutu 

hostujícího profesora, které na poradě rektora přítomní diskutovali. Pan děkan se vyjádřil v tom smyslu, 

že se jedná o prestižní záležitost, proto by mělo udělení tohoto statutu, dle jeho názoru, podléhat 

schválení univerzitní vědeckou radou. Aktuálně je základní podmínkou pro udělení statutu minimálně 

jeden měsíc působení na UP, udělení statutu schvaluje fakultní vědecká rada.   

 

Děkan 

AS PřF UP schválil fakultní rozpočet na letošní rok. Rovněž byla vydána Hospodářská směrnice pro 

Přírodovědeckou fakultu UP na rok 2016 i Metodický pokyn ke stanovení úrovně nepřímých nákladů pro účely 

http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/17705/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/17705/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/02815/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/02823/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/09719/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/09719/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/09719/
http://www.upol.cz/kontakty/kontakt/contid/23363/


předkládání projektů v rámci institucionální podpory a v rámci předkládání projektů účelové podpory. Úkolem 

na kterém se momentálně pracuje, zůstává dořešení vyrovnání mezifakultní výuky včetně aktualizace písemné 

dohody z roku 2009 mezi naší a lékařskou fakultou o mezifakultní výuce v rámci oboru Bioorganická chemie.   

 

Dále, na základě podkladů předložených panem děkanem, schválilo kolegium děkana seznam oborů, u kterých 

bude fakulta žádat povolení konání druhého kola přijímacího řízení.  

 

Na základě žádosti Ondřeje Martínka, hlavního organizátora Majáles UP, který se uskuteční 2. – 7. května, 

přislíbil pan děkan finanční podporu akce ve výši 30.000,- Kč pro letošní ročník. 10.000,- Kč bude vyplaceno 

studentům PřF podílejícím se na akci formou mimořádného stipendia ze stipendijního fondu, 20.000,- Kč pak na 

základě předložených daňových dokladů souvisejících s akcí, které budou proplaceny ze zdroje oddělení 

vnějších a vnitřních vztahů PřF.  

 

Následně pan děkan zrekapituloval aktuální informace o přípravách projektových návrhů do výzev OP VVV  

a zopakoval kompetence jednotlivých pověřených pracovníků v rámci výzev. Děkan dále pověřil proděkana 

Hradila dohledem nad přípravou projektů v rámci výzvy RVZSP na podporu doktorských studijních programů. 

Do diskuse se přihlásila Ing. Zimová, uvedla, že zatím chybí nějaká koncepce či koordinace aktivit i jasné zadání 

ohledně formy přípravy návrhu pro výzvy ERDF ze strany RUP. Požádala proděkana Dvořáka jako člena 

koordinační rady o zjištění chybějících informací. Další jednání rady se uskuteční 28. dubna. Pan děkan 

vzhledem k situaci navrhl požádat PS UP o založení projektové žádosti. 

 

Ing. Zimová dále otevřela otázku rekonstrukce budovy v areálu botanické zahrady a seznámila přítomné 

s výsledky jednání s panem rektorem v této věci. Po delší diskusi odložil pan děkan konečné rozhodnutí na 

květnové zasedání kolegia děkana a požádal Ing. Zimovou o zjištění informací, na jejichž základě bude kolegium 

hlasovat o dalším postupu.  

 

Řešení nedostatku parkovacích míst pro zaměstnance UP bylo dalším bodem jednání. Aktuální informace krátce 

shrnula ve svém příspěvku Ing. Zimová. Na základě zjištěných skutečností a po delší diskusi podpořil pan děkan 

společný návrh řešení parkování v celém areálu Envelopa ve spolupráci s právnickou fakultou a vedením kolejí a 

menz UP. Konečný návrh bude předložen k vyjádření vedení UP.  

 

Vedoucí personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová 

Mgr. Petrželová předložila kolegiu děkana k řešení problematiku kontroly zaměstnanců, u kterých je podezření, 

že jsou pod vlivem alkoholu na pracovišti. Kolegium děkana navrhlo a schválilo nákup alkohol testeru; 

prováděním kontrol budou systémově pověřeni vedoucí Personálního a mzdového oddělení a/nebo tajemník 

fakulty vždy v doprovodu vedoucího pracoviště. Postup kontroly bude ošetřen vnitřním předpisem.   

Vedoucí Personálního a mzdového oddělení Mgr. Petrželová byla na základě rozhodnutí kolegia děkana 

zmocněna provádět také kontroly práce neschopných zaměstnanců v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti.  

Mgr. Petrželová dále představila návrh informačního letáku PřF  pro cizince. Kolegium děkana doporučilo 

změnu měřítka mapky a změnu pořadí uvedených hlavních výzkumných činností fakultních pracovišť.   

Mgr. Petrželová rovněž informovala o vyhlášení studentské soutěže o cenu děkana SVOČ a spuštění nových 

stránek k akci www.svoc.prf.upol.cz. 

 

Předseda AS PřF UP doc. M. Jukl 

Doc. Jukl uvedl, že fakultní senát na svém posledním jednání schválil nejen rozpočet PřF na rok 2016, ale  

i obnovení části podílu ve Fondu provozních prostředků, který byl snížen pokrytím ztráty Centra popularizace za 

rok 2015 z dodatečného příspěvku MŠMT, pokud bude přidělen.  

Na programu příštího zasedání bude fakultní senát schvalovat podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 

2016/2017 a harmonogram akademického roku 2016/2017 na PřF UP.  

 

Vedoucí studijního oddělení Mgr. Mazal 

Mgr. Mazal informoval přítomné, že aktuálně dochází k úpravám podmínek přijímacího řízení dle požadavků 

jednotlivých oborů. Cílem je tyto podmínky zpřehlednit a sjednotit posuzování studijních výsledků uchazečů, 

kdy doposud byla praxe na jednotlivých katedrách různá. 

Dále Mgr. Mazal sdělil, že korespondence, která se týká přijímacího řízení, bude nově vedená také 

v elektronické podobě a dostupná v e-přihlášce. Letos byl zahájen zkušební provoz.   

Pan děkan pověřil Mgr. Mazala, aby sledoval přihlášky zahraničních uchazečů do českých doktorských 

studijních programů. Ve sporných případech je pak nutno ve spolupráci s proděkanem Hradilem u přijímacího 

pohovoru zajistit přítomnost zástupce z Kabinetu cizích jazyků, který ověří znalost českého jazyka zahraničního 

uchazeče. 



Přijímací řízení do doktorských studijních programů v angličtině se může konat i bez přítomnosti uchazeče  

o studium, a to na základě zaslaných materiálů; u českých studijních programů to není možné.  

Mgr. Mazal se dotázal na možnost účasti zaměstnanců studijního oddělení na sportovním dnu UP, který se dle 

harmonogramu uskuteční 11. května 2016. Reagoval pan děkan, sdělil, že organizace sportovního dne je plně 

v režii vedoucího pracoviště za podmínky zajištění plnění nezbytných úkolů na pracovišti. Vedoucí pracoviště 

může udělit svým pracovníkům v tento den volno, ale pouze za účelem zapojení do sportovních aktivit.  

 

Hradil 

Proděkan Hradil podal aktuální informace k institucionálnímu projektu Podpora udržitelnosti 

postdoktorandských pozic na PřF UP. Věnoval se hodnotícímu procesu, kdy byly vyřazeny žádosti na základě 

formálních chyb, do budoucna bude vhodné stanovit i další vstupní kritéria, např. definovat do kolika let od 

doktorátu bude možné získat podporu na pozici z těchto institucionálních zdrojů. Pan děkan odsouhlasil 

rozhodnutí komise, s výsledky hodnocení seznámí žadatele proděkan Hradil.   

Pan proděkan rovněž krátce informoval o žádostech o finanční podporu v rámci internacionalizace, které obdržel 

zatím ze dvou fakultních pracovišť.  

Proděkan Hradil dále upřesnil informace o chystané návštěvě delegátky Fullbrightovy komise, která se uskuteční 

v pátek 22. dubna 2016. Při návštěvě budou přítomni pan děkan, proděkan Dvořák, proděkan Hradil.    

 

Tajemnice Zimová 

Vzhledem k tomu, že byl schválen rozpočet PřF UP na rok 2016, předala Ing. Zimová proděkanům základní 

informace k čerpání finančních prostředků alokovaných na jejich oddělení.  

 

Zapsala: Alena Jarošová 

Datum příštího kolegia: 3. května 2016 ve 13:30 hodin 

 

       prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 

                                                                                                                děkan PřF 


