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Část I
Základní ustanovení
Článek 1
1. Polní areál Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen
„PřF UP“) je složen z těchto pozemků ve vlastnictví Univerzity Palackého v Olomouci
(dále jen „UP“): pozemky parc. č. 1721/7, orná půda, o výměře 711 m2, parc. č.
1721/56, orná půda, o výměře 391 m2, parc. č. 1721/21, orná půda, o výměře 1956
m2, parc. č. 1721/23, orná půda, o výměře 1948 m2, parc. č. 1721/24, orná půda, o
výměře 4093 m2, parc. č. 1721/25, orná půda, o výměře 2238 m2, parc. č. 1721/26,
orná půda, o výměře 2165 m2, parc. č. 1721/13, orná půda, o výměře 1966 m2, parc.
č. 1721/9, orná půda, o výměře 6001 m2 (všechny pozemky zapsané na LV 1557 pro
k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc) , tj. pozemky ,, z těchto
pozemků užívaných ze strany UP na základě účinných nájemních smluv, uzavřených
s jejich příslušnými vlastníky: : pozemek parc. č.1721/27, orná půda, o výměře 4302
m2 (pozemek ve vlastnictví pronajímatelky Heleny Jaskiewiczové), část pozemku
parc. č. 1721/8, orná půda, o výměře 5377 m2,, část pozemku parc. č. 1721/36, orná
půda, o výměře 40 m2, a pozemek parc. č. 1721/14), orná půda, o výměře 1917 m2,
(pozemky ve vlastnictví pronajímatele Statutární město Olomouc) (všechny pozemky
dále jen jako „polní areál"). Využívání shora uvedených pozemků ve vlastnictví UP
vychází z rozhodnutí rektora UP č. B3-13/5 ze dne 4.4.2013 o užívání nových budov
Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a o užívání
některých pozemků UP v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP a využívání
pronajatých pozemků z rozhodnutí rektora UP č.B3-13/7-RR ze dne 29.04.2013 o
užívání poronajatých nemovitostí nacházejících se v Areálu Holice Přírodovědecké
fakulty UP. Všechny pozemky se nachází v katastrálním území Holice u Olomouce .
Provozní řád polního areálu (dále jen „provozní řád“) bude uplatňován v souladu
s provozním řádem areálu Holice č. 4/2007, vydaného děkanem PřF UP s účinností
ode dne 1. 11. 2007, a v součinnosti se správcem areálu Holice.

2. Provozní řád je vydáván v souladu se Statutem CRH, který tvoří přílohu č. 1
Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu CRH, uzavřené
s partnery CRH Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. a Ústavem rostlinné
výroby, v.v.i. dne 24.04.2009. Využívání polního areálu bude sloužit zejména
k dosahování cílů CRH jako projektu OP VaVpI financovaného ze státního rozpočtu a
Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti polního pokusnictví, a to jak
v průběhu jeho realizační fáze, tak i po jejím ukončení, především k zajištění
udržitelnosti CRH., a dálek polnímu pokusnictví dalších pracovišť PřF UP. .
3. Provozní řád upravuje zásady pro využívání polního areálu a činnosti zaměstnanců
UP, zajišťujících chod a provoz polního areálu. Provozní řád stanoví také práva a
povinnosti při využívání polního areálu, včetně finančního zajištění tohoto provozu za
účelem dosažení hospodárné a koncepční správy výše uvedeného majetku UP.

Článek 2
Provozní řád se vztahuje také na využívánítechnického zázemí potřebného pro využívání
polního areálu , tj. souboru věcí nemovitých (budovy, nebo kanceláře) a věcí movitých
(přístrojové vybavení – polní mechanizace a inventář), ve vlastnictví UP, které užívá a
spravuje PřfUP a který je dislokován v Areálu Holice Přírodovědecké fakulty UP (adresa:
Olomouc, Šlechtitelů 11).

Článek 3
Tímto opatřením se s účinností od 1. 5. 2013 zřizuje Sekce polního pokusnictví , která je
organizačně zařazena na oddělení Centrálních laboratoří a podpory výzkumu, které je součástí
Technologického centra jako výzkumné jednotky CRH. Na tomto pracovišti je pracovně
zařazený zaměstnanec PřF UP, pověřený ředitelem CRH správou polního areálu (dále jen
„pověřená osoba“), který je za svou činnost zodpovědný vedoucímu Centrálních laboratoří a
podpory výzkumu. Pověřená osoba je povinna zajistit,aby bylo v rámci užívání a udržování
polního areálu nakládání s pesticidy, popř. jinými přípravky na ochranu rostlin řízeno osobou,
která splňuje podmínky stanovené příslušnými právními předpisy, zejm. v § 86 zákona č.
326/2004, o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (osoba s osvědčením druhého stupně) ).

Článek 4
Sekce polního pokusnictví je pověřena
pokusnictví na něm prováděného.

správou polního areálu a organizací polního

Článek 5
Dohled nad dodržováním provozního řádu, správu a hospodaření v polním areálu provádí
pověřená osoba. Nedodržování provozního řádu je pověřená osoba povinna hlásit svému
přímému nadřízenému a je povinna kontrolovat odstranění následků porušování provozního
řádu. Na vyžádání svého přímého nadřízeného, ředitele CRH, děkana Přf UP nebo rektora UP
je pověřená osoba povinna předložit jim relevantní dokumenty týkající polním areálu a
polního pokusnictví v rámci něj prováděného a zprávu o hospodaření v rámci polního areálu.

Část II
Provozní pravidla a pravidla užívání prostor polního areálu
Článek 6
1. Polní areál je primárně určen k vědeckým a pokusným účelům v oblasti genetiky a
molekulární biologie rostlin, výživy, ochrany, šlechtění kulturních plodin, plnění
smluvního výzkumu UP, případně ke vzdělávání studentů UP. Všichni uživatelé
polního areálu jsou povinni dodržovat účinné bezpečnostní vnitřní předpisy UP a
právní předpisy. V případě založení polních a zahradních kultur, či jiných rostlinných
společenství jsou všichni uživatelé polního areálu povinni dodržovat právní předpisy,
které se k této činnosti vztahují:
- Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších
předpisů,
- Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin,
- Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů,
- Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany
ze zemědělských zdrojů.
2. Polní areál slouží k polním pokusům (jednoletým i víceletým) prováděným zaměstnanci
UP pracovně zařazenými na Přfě UP, zejména na CRH, a to v rámci jejich výzkumné,
vývojové a inovační činnosti pro UP, případně pro třetí osoby (např. smluvní
výzkum).
3. Provoz polního areálu je zajišťován Sekcí polního pokusnictví ve dvou hlavních
činnostech:
a) organizace polních pokusů, jejich zakládání a ošetřování, sběr pokusných plodin a
příp. další činnosti související s realizací polních experimentů na základě požadavků
UP a dalších zájemců,
b) údržba ploch polního areálu, které nejsou využívány pro polní experimenty,
v kulturním stavu tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení zaplevelením, kontaminací
herbicidy, hnojivy a dalšími látkami znemožňujícími pěstování kulturních plodin.
4. Za provoz, údržbu a ochranu polní mechanizace (traktor, sklízecí mlátička a zařízení
k tomu náležící), sloužící k využívání polního areálu před poškozením, ztrátou či
zničením odpovídá pověřená osoba Sekce polního pokusnictví s patřičným
oprávněním k používání těchto mechanizačních prostředků (řidičský průkaz,
osvědčení o proškolení, apod.). Bez písemného souhlasu této osoby není žádná další
osoba oprávněna používat tato zařízení. Pověřená osoba je odpovědná také za
dodržování technických prohlídek, servisní údržbu a úschovu těchto prostředků, aby
nedošlo k jejich poškození, nebo odcizení.

Článek 7

1. Na základě požadavků jednotlivých pracovišť PřF UP a dalších zájemců (požadavky
na smluvní výzkum, předané prostřednictvím příslušného zaměstnance UP
oprávněného jednat ve věcech realizace příslušné smlouvy týkající se smluvního
výzkumu), na využívání jednotlivých pozemků polního areálu nebo jeho částí, bude
Sekcí polního pokusnictví na každý kalendářní rok vypracováván a veden seznam
požadavků na příslušný kalendářní rok, a to nejpozději do 15. 3. příslušného
kalendářního za použití formuláře, který tvoří přílohu provozního řádu.
V případě, že požadavek na využívání pozemků polního areálu nebo jeho části bude
předložen osobou stojící mimo UP, např. zájemcem ze soukromého sektoru, s níž je
uzavřena příslušná smlouva upravující smluvní výzkum, musí být ve formuláři uveden
zaměstnanec UP odpovědný za provádění takového výzkumu.
2. Výše uvedený seznam požadavků může být doplněn i po termínu 15. 3. v případě, že
bude technicky možné provést pokusy i po tomto termínu a bude zdůvodněno prodlení
dodání požadavků na polní pokusy (schválení grantového projektu po tomto termínu,
zájem spolupracující organizace provést pokusy, apod.).
3. Na základě požadavků bude Sekce polního pokusnictví koordinovat přípravu a realizaci
pokusů v rámci polního areálu v daném vegetačním roce. Užívání pozemků polního areálu
nebo jejich částí k jakémukoliv účelu je možné pouze na základě písemného souhlasu
pověřené osoby, který bude podpisem pověřené osoby a razítkem potvrzen na výše
uvedeném seznamu požadavků.
4. Do 15. 10. v daném kalendářním roce vystaví Sekce polního pokusnictví všem
konkrétním zadavatelům požadavků na provádění polních pokusy v rámci polního areálu
vyúčtování nákladů spojených s realizací polních pokusů, tj. vynaložené na skutečně
provedené práce v polním areálu. Vyúčtování bude provedeno takto 1) formou faktury (v
případě zadavatelů stojících mimo UP), nebo 2) formouvnitrofaktury (v případě
zadavatelů z jinýchpracovišť PřF UP než CRH), nebo 3) formou přeúčtování nákladů
( zadavatelé z oddělení CRH),., Splatnost úhrad těchto nákladů bude do konce
příslušného kalendářního roku. Tyto náklady budou vypočteny podle skutečně
vynaložených materiálních nákladů a nákladů na mzdy a sociální a zdravotní pojištění
zaměstnanců pracovně zařazených na Sekci polního pokusnictví, kteří budou provádět
činnosti související s realizací polních pokusů na základě požadavků podle odst. 1 tohoto
článku.
5. Pokud budou odhadované náklady na samostatný pokus převyšovat částku 20.000,- Kč,
může být po zadavateli polního pokusu požadována zálohová platba na tento pokus ještě
před vyúčtováním nákladů za pokus a to do 30 dnů od výzvy k úhradě takovéto zálohové
platby
6. Sekce polního pokusnictví povede přesnou evidenci nákupu materiálu, drobného
hmotného majetku souvisejícího s výkonem polních pokusů a údržbou polního areálu,
pohonných hmot, osiv a povede rovněž evidenci pracovních výkonů zaměstnanců UP,
podílejících se na pokusech zadavatelů polních pokusů ů v daném roce pro účely pozdější
kalkulace nákladů za jednotlivé pokusy.

7. Náklady vzniklé na Sekci polního pokusnictví, kromě nákladů uhrazených ze zálohové
platby podle odstavce 5 tohoto článku, budou před jejich vyúčtováním jednotlivým
zadavatelům pokusů za příslušný kalendářní rok, zálohově hrazeny z Oddělení chemické
biologie a genetiky CRH (3703) (zařazené na výzkumné jednotce CRH Centrum
molekulární biologie a genetiky UP).
8. Osobám zadavatele pokusů, jejichž pokus byl na základě požadavku schválen a
evidován podle odst. 1 tohoto článku je povolen vstup na polní areál s možností provádět
hodnocení, odběry vzorků rostlin a půdy, ošetřování rostlin a další pokusnou činnost, která
je předmětem daného pokusu. Je zakázáno poškozovat, či jakýmkoliv jiným způsobem
zasahovat do jiných pokusů, které nejsou předmětem tohoto požadavku.

ČÁST III
Všeobecná a závěrečná ustanovení
Článek 8
1. Tento provozní řád je závazný pro všechny osoby, které vstoupí na polní areál.
2. Při užívání prostor polního areálu platí veškeré právní předpisy v oblasti BOZP, PO,
hygienických nařízení a další obecně závazné právní předpisy.

Článek 9
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2013
V Olomouci dne 1.5.2013
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D.
ředitel Centra regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum

