
  
Zápis  

z Kolegia děkana Přírodovědecké fakulty UP  
 
 

 
Datum: 13. listopadu 2008 
 
Přítomni: děkan Ševčík, proděkanka Tesaříková, proděkan Opatrný, proděkan Frébort, 
tajemník Velecký, předsedkyně AS PřF UP Smolová, vedoucí studijního odd. Gronychová. 
Omluven: proděkan  Molnár. 
 
 
Program: 1.   Výroční zpráva 

    2.   Moderovaná debata studentů PřF UP  
3.   Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi UP a ÚEB (Laboratoř růstových  
      regulátorů) 
4.   Jmenovací dekret 
5.   Akreditace 
6.   Projednávání Generelu UP 
7.   Zprávy ze senátu PřF 
8.   Ekonomické oddělení 
9.   Studijní oddělení 

             
 
 
Výroční zpráva 
 
Proděkan Opatrný předložil kolegiu k posouzení návrh Výroční zprávy PřF za rok 2007. 
Sdělil, že jakmile bude ve vydavatelství výroční zpráva vytištěna, bude poslána katedrám. Na 
základě připomínek pak bude zpracována Výroční zpráva 2008. Návrh paní proděkanky byl, 
aby se pozměnila vizáž obálky, pan děkan navrhl, aby zpráva byla vydávána jak v českém, tak 
i v anglickém jazyce a návrh pana proděkana Fréborta zněl, aby do budoucna byl pouze jeden 
výtisk, a to český a anglický.    
 
Moderovaná debata studentů PřF UP  
 
Proděkan Opatrný informoval kolegium, že dne 2. prosince v 17:30 v učebně č. 1 proběhne 
moderovaná debata studentů, které se zúčastní pan děkan a příslušní proděkani. Akci 
organizuje za Pospos student informatiky Anton Kuzmin. Studenti, kteří se zúčastní debaty, 
budou losem rozděleni na 2 týmy (jeden obhajuje PřF, druhý vyjadřuje nesouhlas se situací na 
PřF). Každý z týmu bude moci položit během celé debaty přímou otázku.  
 
 
Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi UP a ÚEB 
 
Proděkan Opatrný informoval o jednání mezi UP a Ústavem experimentální botaniky AVČR 
o novém znění smlouvy upravující režim společného pracoviště - Laboratoře růstových 
regulátorů, které proběhlo 4.11. na rektorátě. Za UP se ho zúčastnili: prorektorka 
Lochmanová, tajemník PřF Velecký, proděkan Opatrný a pracovníci právního oddělení Benda 



a Rozehnalová, za ÚEB ředitelka Zažímalová a vedoucí technicko hospodářské správy 
Kudlík, za LRR vedoucí Strnad. Nový dodatek smlouvy má řešit statut vedení LRR, 
koordinační rady a financování LRR. 
 
 
Jmenovací dekret 
Kolegium děkana schválilo návrh proděkana Fréborta jmenovat RNDr. Vlastimila Kostkana, 
Ph.D. zástupcem fakulty pro jednání ve věci projektu „Holický les“ s pracovní skupinou, 
která má připravit podání návrhu na financování z OP ŽP. 
 
 
Akreditace 
 
Proděkan Frébort sdělil kolegiu, že všechny potřebné materiály ke schválení akreditací  
vědeckou radou již byly kromě dvou oborů dodány. Náhradní termín pro dodání materiálů byl  
děkanem stanoven na 18. listopad 2008. Rovněž bylo  děkanem uloženo, aby byl zaslán dopis, 
ve kterém se stanovuje datum dodání. 
 
 
 
Projednávání Generelu UP 
 
Kolegium bylo informováno proděkanem Frébortem o projednávání generelu UP a o tom, že 
některé připomínky dosud nebyly zodpovězeny. Dále bylo informováno o firmě  Eurest, která 
začne v Holici  instalovat potřebné zařízení dne 24. 11. 2008 a o tom, že zaměstnanci se již 
budou moci stravovat v jídelně od 1. 12. 2008. Pro každý případ je ale zaměstnancům 
doporučeno pořídit  si Sorbi stravenky, které budou v menze akceptovány.  
 
 
Zprávy ze Senátu PřF 
 
Předsedkyně  Smolová v krátkosti zpravila kolegium o průběhu AS, kde se mezi  jiným 
projednávala stížnost na menzu, ve které se  obědy   vydávají  pouze  od  pondělí  do pátku a  
ne o víkendech a svátcích, kdy studenti zůstávají na kolejích, dále o připomínkách  
zaměstnanců, že nejsou  více  informováni o průběhu stavby nové budovy a také o schválení 
doc. Talašové a  proděkana Opatrného do představenstva RVŠ. 
 
 
 
Ekonomické oddělení 
 
Tajemník Velecký poskytl kolegiu informace o doporučení zaměstnancům PřF  stran 
možnosti soukromého pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání, 
která se nabízí jak u Generali pojišťovny a.s., tak i Kooperativy. Toto pojištění se vztahuje na 
neúmyslné poškození či ztrátě majetku, např. nesprávné čerpání grantových prostředků.   
 
 
 
 
 



Studijní oddělení 
  
Vedoucí stud. odd. Gronychová sdělila kolegiu celkový počet studentů na PřF, který  je k  31. 
10. 2008  -  3 383.  
Dále informovala o financování zahraničních studentů studujících v anglickém jazyce.  
 
 
 
 
Různé: 
 

• Proděkanka Tesaříková s tajemníkem Veleckým informovali kolegium o přednesené 
žádosti dislokační komisi o prodlouženém zapůjčení budovy v Hejčíně, a to do konce 
března 2009. 

• Proděkan Frébort navrhl zřízení regionálních center. Tento bod bude projednán v AS 
PřF.  

• Na návrh pana děkana se o  organizaci plesu PřF postará paní Mgr. Krausová.  
• Děkane předložil návrh, aby byl každý podávaný projekt založen na odd. vědy  
      a výzkumu a kopie s případnými  změnami  budou dodány ekonomickému oddělení.   
• Katedra geologie se ujala pořádání POSPOSu, který se bude konat 18. 12. 2008 od 

12:00 hod. na dvoře PřF. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Dana Gronychová 
Datum příštího kolegia: 11. 12. v 8:00 hod. 

 
 
 
   
 


