Zápis
z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP
Datum: 27. února 2008
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Molnár, proděkan Opatrný,
proděkan Frébort, předseda AS PřF UP Rulík, tajemník Velecký, vedoucí studijního odd.
Gronychová.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sociální fond
Výroční zpráva
Poplatky za překročení doby studia
Archivace závěrečných prací
CVT
Výstavba na Envelopě
Specifický výzkum
Areál Holice
Různé

Sociální fond
Děkan informoval kolegium o Sociálním fondu a o nutnosti vytvoření dodatku k této
Směrnici. Výše fondu pro letošní rok, je částka 3 000,- Kč pro každého bez rozdílu. Katedry
by se měly vyjádřit, zda-li by tuto částku chtěly v benefičních poukazech, nebo k penzijnímu
připojištění, kde od úvazku 0,7 a výše by byla tato částka vyplacena. Tajemník fakulty byl
požádán o zrealizování prováděcího předpisu a začátkem dubna bude platba sociálního fondu
realizována.
Výroční zpráva
Děkan požádal kolegium o předložení návrhu jak by měla vypadat Výroční zpráva fakulty,
jaké informace by měla tato zpráva obsahovat a jaká by měla být grafická úprava.
Koordinátorem byl zvolen proděkan Opatrný.
Poplatky za překročení doby studia
Děkan informoval kolegium o tom, že by se měl vytvořit jednotný ceník za poplatky za
překročení doby studia z důvodu toho, že u některých oborů je částka vysoká a student tuto
částku nikdy nezaplatí, protože se odvolává a žádá o snížení, nebo odpuštění poplatku.
U jednotného ceníku by musel student částku zaplatit. Děkan požádal proděkana Molnára o
připravení jednotného ceníku.

Archivace závěrečných prací
Kolegium bylo informováno o archivaci závěrečných prací a o jejich zavedení a vyvěšení ve
STAGu. Vedoucí kateder by měly dohlédnout na zajištění toho aby tyto závěrečné práce byly
do STAGu vloženy. Realizaci zaistí proděkan Molnár.
CVT
Kolegium bylo informováno o práci CVT, kde přes opakované urgování jsou stále nedostatky
ve STAGu, jako je zprovoznění anglického STAGu, který byl přislíben k 15. lednu 2008 a je
potřebný pro zahraniční studenty, o nepárování poplatků, problém se zasíláním hromadných
mailů studentům, vizualizace závěrečných prací, nefunkčnost e-přihlášky na VŠ.
Výstavba na Envelopě
Proděkanka Tesaříková informovala kolegium o tom, že se musí vybrat 2 dodavatelé
a vytvořit 2 smlouvy a to na pronájem zásobníku dusíku a jeho vlastní dodávku, dále
o výběrovém řízení na dodavatele úklidu a ostrahy. Návrh kolegia je, zadat velké plochy
firmě a uklízení na katedrách a ostatních místnostech mít vlastní. Podklady pro výběrové
řízení zajistí tajemník fakulty Velecký. Tajemník Velecký rovněž vznesl návrh, že ostraha by
měla být jak přes noc tak i přes den. Proděkanka Tesaříková dodá informace tajemníkovi
o velikosti ploch v nové budově. Kolegium bylo rovněž informováno o způsobu
zabezpečovacího zařízení jak pro laboratoře tak i pro ostatní dveře.
Specifický výzkum
Proděkan Opatrný prezentoval tabulku s navrhovaným dělením financí na specifický výzkum,
které se podle fakultních pravidel odvíjí od získaných prostředků na VaV za uplynulé tři roky
(2005-07). Projekty, které byly řešeny v roce 2006 a dříve a doposud nemají v RIVu
zaznamenaný výsledek jsou podle vzorce z MŠMT hodnoceny jako neúspěšné a snižují tzv.
koeficient úspěšnosti a tím pádem i celkovou výši financí přidělenou škole. Proto se
diskutovala otázka, zda se mají takovéto projekty nějak penalizovat při fakultním dělení. Jako
alternativy bylo navrženo (1) vycházet přesně z přístupu MŠMT, tím pádem by na projekty
řešené v letech 2005 a 2006 dosud bez výsledku nešly žádné finance, nebo (2) nedat žádné
peníze na bezvýsledné projekty řešené v roce 2005 a snížit na polovinu částku na
bezvýsledné projekty řešené od roku 2006, nebo (3) jako doposud nepenalizovat žádné
projekty. V diskusi zaznívaly především argumenty o tom, že v experimentálních oborech je
prakticky nemožné, aby měl projekt publikovaný výsledek již během prvního roku řešení (tak
by totiž mohl projekt zahajovaný v roce 2006 mít v roce 2007 záznam v RIVu). Kolegium se
nakonec usneslo, že v tomto roce se ještě žádná penalizace projektů bez výsledku v RIVu
uplatňovat nebude.

Areál Holice
Kolegium bylo informováno proděkanem Frébortem o výstavbě menzy v Holici a o a rozsahu
knihovny a menzy, kde se shledalo, že menza na úkor knihovny je mnohem větší. Návrh
kolegia je, aby menza byla zvětšena na úkor knihovny. Dále proděkan Frébort informoval
kolegium o návrhu ukončení pronájmu majitele skleníku, dle jeho požadavku.
Různé:
-

Zaměstnanci se mohou připojit na Internet přes WIFI.
Sjednaní schůzek s katedrami pro přípravu rozpočtu.
Do 14. 3. 2008 nachystat podklady na rozpočet pro děkanát – tajemník Velecký.
Návrh o navýšení finanční částky na pedagogické praxe na 800,- Kč, odsouhlasen.
2 nové pracovní úvazky pro děkanát.
Návrh tajemníka Veleckého o zachování výdejny jídla na tř. Svobody. Odsouhlasen.
Stížnost od doktorandů, kteří mají kancelář vedle archivu, na kuřáky. Kouř z cigaret
jim nedovolí otevřít okno. Kam přemístit kuřácký koutek? – děkan Ševčík
Tajemník Velecký požaduje včasné dodávání faktur.
Dne 26. 3. 2008 navštíví budovu na Envelopě ministr školství.

Z porady rektora
1) Představení nové děkanky PF prof. JUDr. M. Hrušákové, CSc.
Rektor UP představil prof. Hrušákovou, kterou pověřil vedením Právnické fakulty UP do
doby jejího řádného jmenování, a popřál jí mnoho úspěchů v nové funkci.
2) Dotace na specifický výzkum
Kvestorka UP podala informaci o předběžném výpočtu výše dotace na specifický výzkum na
r. 2008, která pro celou UP činí 65 021 tis. Kč (viz http://www.msmt.cz/vyzkum/specifickyvyzkum-na-vysokych-skolach-v-roce-2008). Pro výpočet byla použita známá metodika
MŠMT. Kvestorka zdůraznila, že váhu podílů jednotlivých ukazatelů stanoví ministerstvo.
Rektor UP krátce zhodnotil postavení UP, která mezi ostatními VŠ zaujímá 5. místo
z hlediska výše dotace (UK – 285 812 tis. Kč, ČVUT – 133 027 tis. Kč, MU – 121 970 tis.
Kč, VUT Brno – 85 807 tis. Kč). Dotace pro UP se oproti roku 2007 zvýšila o 1 221 tis. Kč.
Pror. Ulrichová připomněla, že koeficient úspěšnosti byl vloni 0,88 a letos je 0,93. Tato
příznivá změna je ovlivněna doplněním údajů v RIVu. Prorektorka vyzvala fakulty ke
kontrole údajů u projektů bez výstupu. V databázi RIV existuje filtr, který selektuje projekty
bez výstupů a usnadňuje tak kontrolu. Pro dělení prostředků uvnitř UP je použit koeficient
úspěšnosti 1.
Propočet na fakulty:
LF
20 847 tis. Kč
FF
7 524 tis. Kč
PřF
28 892 tis. Kč
PdF
2 007 tis. Kč
FTK
2 642 tis. Kč

CMTF 3 105 tis. Kč
PF
4 tis. Kč
3) Předběžná informace o hospodaření v r. 2007
Kvestorka UP přednesla souhrnnou informaci o čerpání rozpočtu UP za období 1-11.
Hospodaření UP je za toto období vyrovnané, ale konečné vyúčtování za rok 2007 probíhá
ještě v lednu 2008. Poskytnuté informace jsou proto neúplné.

Různé:
Audit stavby na Envelopě
Kvestorka UP předložila informace k zadání auditu výstavby nové budovy PřF na Envelopě,
a to za období od provedení výběrových řízení souvisejících s realizací stavby do prosince
2007. Audit proběhne v souladu s rozhodnutím SR ze dne 3.12.2007. Tým expertů tvoří
auditoři a právníci.
Zadání pro auditora má dvě části:
1. Analýza období před sjednáním smlouvy o dílo s hlavním zhotovitelem, společností
HOCHTIEF a.s., divize Morava (způsob zadání veřejné zakázky, zajištění finančního
krytí stavby, způsob zahájení stavby a ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na
posouzení oprávněnosti čerpat dotace z veřejných zdrojů, případně mohou mít vliv na
dokončení zakázky).
2. Období realizace stavby hlavním zhotovitelem, společností HOCHTIEF a.s., divize
Morava (vyjádření auditora ke smlouvě o dílo a vyhodnocení rizik, které souvisejí se
způsobem provádění díla – vícenáklady, náklady sankční povahy, finanční náklady
nad rámec základního rozpočtu, které půjdou k tíži UP, vyslovení názoru na soulad
smluvního vztahu se společností HOCHTIEF a.s. se závazky předloženými v rámci
výběrového řízení, určení problémových míst v průběhu realizace díla s negativním
dopadem pro UP a vyhodnocení současného stavu realizace stavby dle výstupů
z účetnictví).
Termín pro zpracování počítá s tím, že předběžné výsledky auditorské zprávy budou
k dispozici vedení UP 21. ledna 2008 a konečné výsledky budou předány 28. ledna 2008 na
jednání Správní rady UP.
Jednotný vizuální styl UP
Kancléř UP předložil aktuální informace k průběhu realizace soutěže o Jednotný vizuální styl
UP za nepřítomného pror. J.Dürra. Uvedl, že veškeré podklady jsou zveřejněny na adrese
www.upol.cz/vizualni-styl; uzávěrka soutěže je 29. února 2008 a 1. kolo soutěže proběhne
7. března 2008. Kancléř zdůraznil otevřenost soutěže a vyzdvihl skutečnost, že jednání
hodnotitelské komise je veřejné a kdokoli z přítomných může vznášet své připomínky, názory
a klást otázky. Hodnotit předložené návrhy však budou pouze řádně jmenovaní členové
hodnotitelské komise.
Procesní audit
Pror. L. Lochmanová informovala přítomné o průběhu příprav. Byla zhotovena zadávací
dokumentace, osloveno bylo sedm externích subjektů, avšak přihlásil se pouze jeden zájemce
(nabídková cena 1980 tis.Kč); ostatní neměli kapacity, případně pro ně nebyl akceptovatelný
finanční limit. 3. ledna 2008 bylo oficiální otevírání obálek a bylo konstatováno, že přihlášená
společnost Heger & Partner s.r.o. (http://www.hegerpartner.cz/) podmínky ze zadávací

dokumentace splnila. Ing. Martin Heger byl vyzván k uzavření smlouvy na provedení
interního auditu.
Rozvojové projekty
Pror. Lochmanová dále uvedla, že decentralizované rozvojové projekty budou přijaty a jsou
u náměstka připravené k podpisu (11. 1.´08, tj. před rozesláním zápisu, již byla vedení fakult
a prorektorům předána kopie dopisu z MŠMT). Informovala rovněž o tom, že návrh rámcové
osnovy výroční zprávy nebude odlišný od loňského a oficiálně přijde příští týden. Poté paní
prorektorka okamžitě připraví harmonogram zpracování. Centralizované projekty chodí
průběžně (např. projekt SAP – dr. Zedník). Očekává, že brzy přijde projekt pro
hendikepované a pro zubaře. Pror. Lochmanová požádala zástupce fakult, aby Závěrečné
zprávy rozvojových projektů za rok 2007 byly doplněny větou o způsobu hodnocení
projektů.
Envelopa
Pror. Weigl se vrátil k výstavbě PřF na Envelopě. Hovořil o tlaku MŠMT na snižování
nákladů (při zahájení stavby byly náklady kalkulovány ve výši 538 mil. Kč, avšak objem
skutečných nákladů odůvodněně přerostl ve stavbu s náklady přesahujícími 1 miliardu Kč).
MŠMT pozastavilo veřejnou soutěž na interiéry a laboratoře, což se může dotknout termínů
realizace stavby. Dojde-li k tomu, bude mít posun termínu realizace dopad i na další fakulty.
Příští týden přijíždí do Olomouce komise z MŠMT, která posoudí situaci na místě a předloží
návrh dalšího postupu.
Vědecká rada UP
Pror. Ulrichová připomněla, že 14. 1. 2008 se koná Vědecká rada UP (v 10.00 hod.)
a požádala o připomínky k seznamu časopisů do pátku (zatím je dostala od FTK).
PřF sa to netýka
Děkan Barteček sdělil, že již v listopadu 2007 odeslali z FF připomínky prof. J. Pánkovi.
Seznam je nyní po druhé revizi a pošle jej pror. Ulrichové obratem.
Rektor UP předložil námět k úvahám a tím jsou nová kritéria pro habilitační a profesorská
řízení. Podle rektora si zasluhují revizi a pozornost je třeba věnovat též pedagogické
způsobilosti. Důležitým kritériem musí být též hodnocení ze strany studentů; stává se totiž, že
kandidát na profesora není sto kvalifikovaně a přesvědčivě hovořit o svém oboru.
Akademický senát UP
Předseda AS UP uvedl, že původně mělo proběhnout 16. 1. 2008 mimořádné zasedání AS
UP, které by bylo věnováno pouze vyhlášení voleb do AS UP. Ukázalo se nakonec, že v této
věci stačí hlasování per rollam s tím, že senátoři se musí vyjádřit právě do 16. 1. 2008.
Hovořil v této souvislosti o těžkopádném volebním řádu AS UP.
Kolegium rektora
Rektor UP připomněl zvažované výjezdní zasedání Kolegia rektora, a to v Teplicích nad
Bečvou. Nosné téma by mělo být rozpočet UP pro rok 2008, kritéria pro habilitační
a profesorská řízení, dislokace. Po diskusi byl přijat termín 14. a 15. 2. 2008 pro výjezdní
zasedání Kolegia rektora v Teplicích nad Bečvou. Vzhledem k tomu byl změněn termín
inaugurace a promocí na 13.2. 2008:
- promoce (aula Právnické fakulty; 9,00 hod.);
- inaugurace děkana LF a děkanky PF (aula Právnické fakulty; ve 13,00 hod.);
kancléř dohodne přípravu s děkankou PF a děkanem LF; dr. Hrbek se ujme
organizace ve spolupráci s pověřenými pracovníky fakult a pracovnicemi
Konferenčního servisu.
Pror. Chráska informoval o průběhu řešení projektu Zveřejňování závěrečných prací na UP.
Testovací režim probíhal do15. září 2007 a ukázalo se, že STAG není připraven na vkládání

tak velkého objemu dat, proto došlo k rozhodnutí, aby zveřejňování závěrečných prací
probíhalo přes knihovnický systém. Firma Cosmotron připravila konverzi dat ze STAGu do
databáze Knihovny UP a k termínu 11. prosince 2007 provedla poslední změny. Dá se
očekávat, bude-li systém akceptován na fakultách, že směrnice rektora bude předložena kolem
poloviny ledna k podpisu. Funkční systém může být uveden v život od února 2008.
Rektor UP připomněl, že ve dnech 15. – 20. dubna 2008 proběhne v Olomouci 43. ročník
festivalu AFO. Definitivní program bude znám koncem března až začátkem dubna.
Základními tematickými okruhy jsou: zamyšlení nad problematikou vztahu Dějin a mýtů,
nejrůznější teorie o vzniku a vývoji člověka, světa, vesmíru.

Datum příštího kolegia:
Zapsala: D. Gronychová

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
děkan

