Zápis č. 8 ze zasedání Akademického senátu FTK UP dne 3. 4. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů – Bělka, Buben, Dub, Formánková, Fryčák, Gába, Janečka,
(příchod v 13.25 hodin), Hamřík, Kaštil, Smékal, Svoboda, Valtr, Venkrbec.
Omluveni: Ješina, Svozilová.
Hosté: děkan Šafář, tajemník Král.
Zasedání AS FTK UP bylo zahájeno v 13.15 hodin. Předsedkyně AS FTK UP Formánková přivítala hosty
a přítomné senátory a seznámila je s programem zasedání, do kterého bude vložen bod 3 – Volba
předsedy Pedagogické komise AS FTK UP. Ostatní program zůstává nezměněn.
Program:
1. Kontrola zápisu (Smékal)
2. Návrh na rozdělení finančních prostředků na rok 2018 (děkan)
3. Studentská rubrika
4. Různé
Předsedkyně AS FTK UP zahájila hlasování k programu 8. zasedání AS FTK UP.
Usnesení č. 1 (přítomno 12 senátorů)
pro 11
proti 0
zdržel se 1
AS FTK UP schválil program svého zasedání s navrženou úpravou – Zařazení bodu 3 Volba předsedy
Pedagogické komise AS FTK UP.
Usnesení bylo přijato.
1. Kontrola zápisu
Místopředseda AS FTK Smékal provedl kontrolu zápisu ze dne 3. 3. 2018, ze zápisu nevyplývají žádné
úkoly.
2. Návrh rozdělení finančních prostředků na rok 2018
Senátorky a senátoři obdrželi materiály k tomuto bodu v předepsaném termínu. Děkan Šafář
podrobněji informoval o předloženém materiálu a předal slovo tajemníku Královi. Ten seznámil
přítomné s položkami rozpočtu, který byl sestaven a předložen v obvyklé struktuře dle schválené
metodiky UP. MŠMT v letošním roce navýšilo rozpočet vysokých škol. Tajemník Král informoval o
navýšení finančních prostředků na rok 2018 i o ztrátě AC Baluo za rok 2017, která činila cca 10 mil.
Upozornil na důležité položky – objem mezd (nejdůležitější nákladová položka) – pro letošní rok se
navyšují mzdové prostředky, což je oproti předešlým létům zásadní změna. Mzdové prostředky jsou
základní nákladová položka, která ovlivňuje rozpočet fakulty. Ostatní položky jsou rozpočtovány dle
kvalifikovaných odhadů, které vycházejí ze skutečnosti minulých let. Prostředky, které jsou přidělené
na vědu – zdroj 30 – musí být ke konci roku kompletně vyčerpány.
17. 4. přijde na FTK UP projektant, který bude zpracovávat projekt na rekonstrukci budovy NA.
V letních měsících by měla probíhat rekonstrukce suterénu, která se bude financovat z vlastních
zdrojů.
V 13.30 přišel senátor Janečka
Předsedkyně AS FTK UP Formánková požádala předsedu EK AS FTK UP Svobodu, aby se vyjádřil
k Rozdělení finančních prostředků na FTK UP na rok 2018. Předseda EK AS FTK UP konstatoval, že
rozpočet je zpracován přehledně a je proti roku 2017 vyšší, že fakultu zatěžuje provoz AC Baluo. Navrhl
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pozvat ředitele AC Baluo Sigmunda na příští zasedání AS FTK UP, který by předložil analýzy a strategii
hospodaření AC Baluo, které nejsou otázkou rozpočtu, ale managementu.
Závěrečné stanovisko EK AS FTK UP: ekonomická komise doporučuje senátorkám a senátorům
schválit navrhované Rozdělení finančních prostředků FTK UP na rok 2018 v předloženém znění.
Děkan Šafář: je strategií fakulty získat finanční prostředky pro AC Baluo z rozpočtu univerzity. Děkan
hledá podporu na ostatních fakultách s tím, že FTK UP bude zodpovědná za pohybové aktivity na celé
univerzitě. Dále informoval o jednání s předsedy sportovních svazů, kde se nabízí možnost spolupráce
FTK UP se sportovními svazy v rámci CŽV.
Předsedkyně Formánková otevřela diskuzi.
Senátor Smékal: kde jsou náklady na CKV?
Tajemník Král: zprovoznění CKV se v rozpočtu promítlo, nárůst cen energií se nepředpokládá, CKV zatíží
hlavně zdroj 30.
Děkan Šafář: připravuje se nová metodika vědy, ale zatím není jasné, jaká bude.
Vzhledem k tomu, že všechny dotazy byly zodpovězeny a další nebyly, předsedkyně Formánková
ukončila diskusi a dala hlasovat o Rozdělení finančních prostředků na rok 2018.
Hlasování o usnesení č. 2 (přítomno 13 senátorů) pro 13
proti 0
AS FTK UP schvaluje Rozdělení finančních prostředků FTK UP na rok 2018.

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
3. Volba předsedy pedagogické komise
Předsedkyně AS FTK UP Formánková seznámila členy AS FTK UP s návrhem senátora Ješiny, který má
zájem pracovat jako předseda Pedagogické komise AS FTK UP. Vyzvala AS FTK UP k dalším návrhům.
Nikdo další nebyl navržen.
Předsedkyně dala hlasovat o navrženém kandidátu Mgr. Ondřeji Ješinovi, Ph.D. na předsedu
Pedagogické komise AS FT UP.
Usnesení č. 3 (přítomno 13 senátorů)
pro 12
proti 0
zdržel se 1
AS FTK UP schvaluje Mgr. Ondřeje Ješinu, Ph.D. jako předsedu pedagogické komise AS FTK UP.
Usnesení bylo přijato.
4. Studentská rubrika
Senátor Fryčák: v jaké fázi je „free zóna“ pro studenty.
Děkan Šafář: termín realizace je začátek zimního semestru 2018/2019 v prostoru před aulou
(studentští zástupci budou k přípravám přizváni).
5. Různé
Senátor Smékal: jak probíhá institucionální akreditace?
Děkan Šafář: informoval o harmonogramu jednání, akreditace by měla být univerzitě přidělena
v období květen/červen 2018.
Předsedkyně Formánková: na příští zasedání pozvat ředitele AC Baluo Sigmunda, který představí
strategii na krok 2018 a proděkana Hápa, který bude informovat o strategii v rámci CŽV.
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Předsedkyně AS FTK UP poděkovala všem přítomným a ukončila v 14.15 hod. zasedání AS FTK UP.
Termín dalšího zasedání je 15. 5. 2018 v 13.30 hod. v místnosti NA 309.
V Olomouci dne 5. 4. 2018
PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. v. r.
předsedkyně AS FTK UP
Zapsala: Miriam Horová

Přijatá usnesení z 8. zasedání AS FTK UP dne 3. dubna 2018:

1. AS FTK UP schválil program svého zasedání s navrženou úpravou.
2. AS FTK UP schvaluje Rozdělení finančních prostředků na rok 2018.
3. AS FTK UP schvaluje Mgr. Ondřeje Ješinu, Ph.D. jako předsedu Pedagogické komise AS FTK UP.
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