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Zápis č. 2 

z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci dne 9. prosince 2014 

 

Přítomni:  

- dle prezenční listiny (v zastoupení prod. Hanuš, prod. Hamuľák a dr. Valenta). 

 

 

Program: 

1. Prezentace Centrálních jednotek UP (CVT, VTP a ASC) 

2. Příprava projektů OP VVV (koordinace mezi RUP a fakultami) 

3. Indická mise rektorů (Letní školy pro doktorandy) 

4. Jednotný vizuální styl 

5. Metodika rozpočtu 

6. Přednáška k poctě J. L. Fischera 

7. Příprava Dlouhodobého záměru UP na období 2016-2020 

8. Sociální fond 

9. Různé 

 

 

Jednání Kolegia, které bylo zahájeno v 9 hodin, řídil rektor prof. Miller, který nejprve 

úvodem podal informace z proběhlého 128. zasedání Pléna ČKR (4. 12. 2014 v Brně). 

Informace se týkaly zejména zatím nejasné představy ministerstva o metodice pro 

institucionální financování a rozpočtu VŠ na rok 2015. Rozpočet UP na rok 2015 by měl 

zřejmě zůstat stejný. 

 

 

1. Prezentace Centrálních jednotek UP (CVT, VTP a ASC) 

 

CVT 

Rektor nejprve poděkoval dr. Zedníkovi za dlouholetou výbornou práci pro UP ve funkci 

ředitele CVT, kterou k 1. 1. 2015 opouští. 

Poté předal slovo dr. Skoupilovi, který se ve své prezentaci zaměřil na přehled agendy CVT, 

nové výzvy, příležitost, priority do budoucna a transformaci CVT. 

Elektronická podoba prezentace bude zaslána spolu se zápisem. 

 

Následně se diskutovalo o těchto otázkách: 

- personální řešení detašovaných pracovišť (zejména Holice), 

- zahájení diskuse s FN o propojení s jejich IT systémem, 

- internetové služby pro studenty na kolejích a jejich bezpečnostní rizika, 

- platforma EDIS, 

- zavedení SharePointu na fakultách. 

Dále rektor požádal nového ředitele CVT dr. Skoupila o svolání Komise IT v lednu, aby se 

zástupci fakult mohli podílet na vizích a transformaci CVT. 

 

Před další prezentací předal rektor jmenovací dekrety nových členům Kolegia - děkanu 

Tavelovi a doc. Langrovi. 

 

VTP 

Ing. Herinek prezentoval zabezpečení služeb pro akademickou obec i externí subjekty, 

zejména podporu začínajících podnikatelů, transfer technologií, vedení patentové databáze, 
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„proof-of-concept“ projekty, katalog přístrojů a služeb univerzity. Upozornil také na základní 

směrnice, vztahující se k činnosti VTP, ale i na problémy a výhledy do budoucna. 

Elektronická podoba prezentace bude zaslána spolu se zápisem. 

 

Poté se v diskusi projednávala zejména otázka vynášení duševního vlastnictví univerzity 

jejími zaměstnanci do tzv. zaměstnaneckých firem. 

Děkan Frébort dále upozornil na rozpor mezi univerzitní směrnicí „Realizace práv 

průmyslového vlastnictví na UP“ a závaznými podmínkami OP VaVpI. 

Rektor zadal pror. Kučerovi tuto situaci k řešení. 

 

ASC 

Za omluveného dr. Vaculíka přednesl ústní prezentaci dr. Valenta, který se zaměřil především 

na stávající aktivity, doplňkovou a organizační činnost, ale také na vize, rozvíjení a starost o 

sportoviště UP. 

Elektronická podoba osnovy prezentace bude zaslána spolu se zápisem. 

 

V následné diskusi se jednalo zejména o nutnosti rekonstrukce Sportovní haly UP (rektor již 

zahájil jednání s ministrem), využití budovy Hynaisova v budoucnu, půjčování sportovního 

vybavení, strategii pohybové aktivity UP do budoucna a možnosti předmětů v kategorii „C“ 

v gesci ASC. 

 

Rektor vyhlásil 5 - minutovou přestávku. 

 

 

2. Příprava projektů OP VVV (koordinace mezi RUP a fakultami) 

Rektor informoval o rozhovoru s náměstkyní Bartákovou, která neočekává problémy s 

vyhlášením 1. výzvy v dubnu. Měla by být zaměřena na financování špičkových zahraničních 

vědeckých týmů, jednalo by se o ekvivalent zrušené výzvy v OP VaVpI (na fakultách by měly 

začít přípravy). Poté by měly následovat výzvy s měsíčním odstupem. 

Mgr. Pokorná uvedla, že optimismus paní náměstkyně nesdílí, nicméně to nebrání v zahájení 

příprav. 

Rektor dále sdělil, že v rámci OP VVV by měla být část financí i pro ITI. 

Rektor by chtěl u tohoto OP předejít chaosu a nekoordinovanosti podávání projektů, jak tomu 

bylo v minulosti u OPVK.  

Pror. Ulrichová se proti tomuto tvrzení ohradila. 

Rektor chce zahájit diskusi, které typy projektů budou na celouniverzitní a které na fakultní 

bázi. Navrhuje, aby si prorektoři na příští poradu vedení připravili základní představu o 

projektech univerzitního charakteru za svůj úsek a poté by byla tato otázka jedním z bodů 

lednové porady s děkany. 

Pror. Ulrichová sdělila, že na poradě s proděkany požádala o najmenování zástupců fakult do 

připravované Koordinační rady pro OP VVV. Zatím však obdržela písemně pouze návrhy 

zástupců z FF a FZV, apelovala na ostatní fakulty. Děkan Frébort během kolegia doplnil 

zástupce za PřF. 

Pror. Kučera upozornil na důležitost a užitečnost vzniku Koordinační rady, která bude 

nositelem informací napříč fakultami a RUP a její hlavní rolí bude schválení projektů 

z centra, upozornil také na nutnost celouniverzitního IT projektu. 

Mgr. Pokorná upozornila na proběhlé semináře k předposledním podmínkám OP VVV, které 

PS UP pořádal. Bude následovat další. Předpokládá, že témata by se neměla radikálně měnit, 

ministerstvo bude chtít co nejvíce systémových a synergických projektů. PS UP bude ke 

každému projektu vyžadovat schválení fakultou. 



 - 3 - 

Děkan Lach koordinaci vítá, nicméně se nesmí zapomínat také na rozumnou míru svobody. 

Finance z OPVK vyřešily značnou míru finanční otázku fakulty.  

Rektor apeloval, aby fakulty nespoléhaly pouze na tyto finanční zdroje, programovací období 

jednou skončí a nastaly by obrovské problémy. 

Kancléř Hladký připomněl podmínku existence Strategického plánu UP. 

 

Závěr: 

Prorektoři na příští poradu vedení připraví základní představu o projektech univerzitního 

charakteru za svůj úsek, která bude poté jedním z bodů lednové porady s děkany. 

Fakulty zašlou co nejdříve pror. Ulrichové jména svých zástupců do Koordinační rady. 

 

 

3. Indická mise rektorů (Letní škola pro doktorandy) 

Pror. Ulrichová se za UP zúčastnila delegace českých univerzit při zahraniční cestě do Indie. 

Stručně popsala nejdůležitější poznatky: 

- prezentace českých univerzit pro možnost studia v ČR, 

- navazování spolupráce či případných výměn, 

- šokující podmínky v Indii (nereálné pro naše studenty tam), 

- zájem o hostující profesory od nás, 

- studium pouze teorie, žádná praxe či studium metodologie vědy, 

- nabídka pomoci české ambasády v Díllí, 

- pro zájemce k dispozici propagační materiály. 

Rektor uvítal myšlenku Letní školy zaměřené na metodologii vědy, mohl by být jeden 

z projektů v OP VVV. 

 

 

4. Jednotný vizuální styl 

Pror. Bilík vystoupil s prezentací obsahující zejména: 

- ukázky několika příkladů JVS, 

- přehled propagačních materiálů pro univerzitní obchod na Horním náměstí a postupující 

práce na něm, 

- informace o úspěšnosti veletrhu Gaudeamus, 

- informace o absolventském webu, Klub absolventů a setkání s významnými absolventy UP 

působící v médiích či marketingu, 

- ukázky módní kolekce studentského oblečení, 

- novou podobu Žurnálu UP. 

Rektor v rámci absolventské kampaně připomněl, že v r. 2016 bude UP slavit 70. výročí od 

znovuzaložení – možnost velkého srazu absolventů UP. 

 

Následovala diskuse, ve které dr. Dziková i Ing. Herinek nabídli možnost slev pro 

absolventskou kartu.  

Dále dr. Dziková upozornila, že z důvodu stávající podoby směrnice „Hospodaření v režimu 

doplňkové činnosti na UP“, jsou pro absolventy drazí. Rektor k této otázce iniciuje diskusi 

s kvestorem.  

Ing. Herinek také upozornil na delší čekací doby u zadání požadavků na JVS u jediné 

grafičky. Pror. Bilík situaci prověří. 

Na závěr rektor apeloval vzít JVS za svůj, jsme jedna univerzita a je potřebná jednotná 

propagace. 
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5. Metodika rozpočtu 

Rektor sdělil výsledek jednání EK AS UP, která zasedala v pátek 5. 12. 2014 a která se 

přiklonila poměrem hlasování 6:2 k variantě B (90% fla trate, 5% odvod z režií a výnosů). Na 

základě porady s děkany je to pro menší fakulty vítaný krok. V sobotu 13. 12. se uskuteční 

výjezdní zasedání AS UP ve Velké Bystřici, na kterém by měla být varianta B schválena. 

Prod. Hanuš se dotázal na výši procent pro CJ a RUP. Rektor sdělil, že pokud bude výše 

rozpočtu na rok 2015 ve stejné výši, měly by finance na CJ a RUP zůstat přibližně také ve 

stejné výši (+/- 10 mil.). S panem kvestorem ještě ladí investice na r. 2015. 

Děkan Vomáčka nadnesl otázku Fondu solidarity. Rektor, pokud dojde u fakulty k většímu 

poklesu než je normální, s fondem počítá. Na upozornění děkana Lacha, že by byl v případě 

fondu raději opatrnější, dodal, že nebude fungovat automaticky. 

 

 

6. Přednáška k poctě J. L. Fischera 

Rektor předložil přítomným děkanům či proděkanům CV prof. Grubhoffera, v současnosti 

rektora JU v Českých Budějovicích, který již byl v minulosti dvakrát navržen a letos se jeví 

jako nejlepší a nejdůstojnější adept pro tuto významnou přednášku. 

Návrh, který podpořila i pror. Ulrichová a děkan Frébort, byl schválen. 

 

Závěr: 

Předložený návrh na příštího proslovitele přednášky k poctě J. L. Fischera, kterým bude prof. 

RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., byl schválen.  

Přednáška by se měla uskutečnit 24. 2. 2015 v Uměleckém centru UP. 

 

 

7. Příprava Dlouhodobého záměru UP na období 2016-2020 

Rektor popsal plánovaný způsob přípravy Dlouhodobého záměru či Strategického plánu UP 

(v navrhované novele VŠ zákona se termín „dlouhodobý záměr“ nahrazuje výrazem 

„strategický záměr“ a výraz „aktualizace dlouhodobého záměru“ se nahrazuje výrazem „plán 

realizace strategického záměru“).  

Příprava jednoho dokumentu pro oba, ovšem oproti minulým letům bude opačným způsobem. 

Strategické záměry univerzity pro další období budou připraveny centrálně a poté zaslány 

k připomínkování a zařazení svých partikulárních dílčích cílů na fakultách (otočený proces 

tvorby strategického plánu). 

Záměrem je zahájit diskusi v lednu, aby byl Strategický plán nejpozději do července 

připravený. 

Diskusi bude mít v gesci pror. Kučera, avšak každý z prorektorů má ve své gesci komunikaci 

se svými proděkany. AS UP do této diskuse také nominuje 2-3 své zástupce. 

Na březnové poradě s děkany by měl být připraven hrubý materiál. 

 

Závěr: 

Do konce týdne bude kancléřem Hladkým všem děkanům a prorektorům rozeslán prvotní 

materiál, který vznikl v rámci IPN KREDO. 

Pror. Kučera prosí o první připomínky do 5. ledna 2015 (věnované pouze myšlenkám, ne 

jazyku či stylu). 
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8. Sociální fond 

Pror. Kučera stručně popsal současný nerovný stav při čerpání Sociálního fondu na UP – 

každá jednotka či dokonce i pracoviště má jiná pravidla a podmínky. Není tím dodržován 

rovný přístup k zaměstnancům a dochází k i rozporu se zákonem. 

Navrhuje tvorbu jednoho centrálního fondu, kde budou platit jednotná pravidla pro všechny. 

Nutnost změnit směrnici tak, aby tvorba a čerpání bylo nastaveno jednotně, nutné také 

prodiskutovat s odborovou organizací.  

Mgr. Pokorná, Mgr. Sedláčková, dr. Dziková i Mgr. Jurásek za CJ uvítají sjednocení a 

jednotnost. 

 

Závěr: 

Rektor požádal pror. Kučeru o zaslání zjištěných dat děkanům fakult a na lednové poradě se 

k této otázce vrátit. 

 

 

9. Různé 

 

Pror. Ulrichová 

1) Předložila připravenou tabulku s přehledem schválených projektů FRUP 2015, která bude 

předána rektorovi k podpisu. Apelovala na nutnost vyčerpání finanční podpory, nelze 

nedočerpat!!! 

2) Rozdala také tabulku s odhadem dělení specifického výzkumu na fakulty, kterou stručně 

popsala a vysvětlila. 

3) Dále informovala o výsledcích GA ČR, které jsou od pátku 5. 12. k dispozici. Prezentovala 

přehlednou tabulku s předloženými a úspěšnými počty i ve srovnání s loňským rokem. PF a 

FTK měly velice vysokou úspěšnost, špatně dopadla PdF. Velkým problémem byly také 

juniorské granty. Celková úspěšnost však byla oproti loňsku vyšší, a to 20%. 

Tabulky budou zaslány spolu se zápisem. 

 

Rektor 

1) Zvažuje návštěvu Azerbajdžánského velvyslanectví z důvodu úmyslu Azerbajdžánu hradit 

svým studentům studium v zahraničí. 

2) Požádal děkany, aby na lednovou poradu opět připravili krátkou informaci o stavu 

internacionalizace na jejich fakultě. 

3) Informoval o současném stavu ve věci Nadačního fondu UP a jednání s Českou 

spořitelnou. 

 

Pror. Zouhar 

Podal stručné vysvětlující informace k zaslané tabulce s dělením limitů přepočtených studentů 

pro r. 2015, která byla zaslána spolu s pozvánkou. 

Děkan Kolář informoval o jednání děkanů všech lékařských fakult za účasti ministra Chládka 

a rektora Zimy, na kterém se dohodli na nutnosti 10% navýšení počtu studentů LF do 1. 

ročníků. 

 

Děkan Frébort 

1) Informoval o jednání a dohodě s PdF ve věci financování Mateřské školky UP a návrhu 

nového složení rady MŠ UP. 

Zašle zápis z jednání i tabulku s přehledem dětí z jednotlivých fakult děkanům, kterých se to 

týká. 
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2) Otevřel otázku diskuse o využití prostoru menzy v Holici jako zázemí pro studenty k 

celodennímu využití. 

Rektor navrhl společné jednání děkana Fréborta, Mgr. Juráska a kvestora k nalezení 

kompromisu v této otázce. 

 

Kvestor 

Vzhledem k pokročilosti doby jednání a již nízké přítomnosti děkanů odkládá otázku 

minimální mzdy na lednovou poradu. 

 

 

Rektor poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání kolegia v 12,40 hodin.  

 

 

 

 

 

 

       Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

         rektor   

 

 

 

 

Zapsala: Jana Hořáková (tel.: 585631011, e-mail: jana.horakova@upol.cz) 

mailto:jana.horakova@upol.cz

