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Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 

UP v Olomouci ze dne 26. března 2018 

 

 

Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Bc. Roman Chvátal,                

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Lukáš Weber,  

Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. 

Omluveni: doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 

 

 

Jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

proběhlo v pondělí 26. března 2018 od 8:45 hodin na sekretariátu děkana (6. podlaží). 

 

Program: 

 

Program: 

1. Metodika dělení finančních prostředků oborům, hospodářským jednotkám a 

centrálním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty 

UP pro rok 2018 

2. Dělení rozpočtu na střediska 

3. FPP aktuální stav k 1. 1. 2018 

4. Domluva na termínu dalšího zasedání EK 

5. Diskuse – různé 

 

 V úvodu byli všichni členové EK AS PřF UP seznámeni s programem jednání, kdy se 

jedná o první jednání k navržené Metodice dělení finančních prostředků oborům, 

hospodářským jednotkám a centrálním jednotkám fakulty a obecné zásady 

hospodaření Přírodovědecké fakulty UP pro rok 2018 a Plán hospodaření na rok 

2018.  

 Domluven byl následný termín zasedání EK AS PřF UP 4. dubna 2018 od 9:00 na 

sekretariátě děkana, kde bude předmětem jednání vyjádření k navržené Metodice 

dělení finančních prostředků oborům, hospodářským jednotkám a centrálním 

jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP pro rok 

2018 a Plán hospodaření na rok 2018.  
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 Termín pro zaslání připomínek: do 3. dubna 2018, 9:00. 

 Dnešní zasedání EK AS PřF UP (dne 26. března 2018) má převážně informativní 

charakter s cílem seznámení nových členů EK s metodikou a mechanismem 

schvalování a možností připomínkování a doplnění poskytnutých materiálů tak, aby 

na jednání dne 4. dubna 2018 mohlo být jasně formulováno stanovisko 

(doporučení/nedoporučení) EK AS PřF ke všem předloženým materiálům a dáno 

k dispozici všem členům AS PřF UP. 

 S ohledem na jednání NAÚ bylo jednání ukončeno v 10:00 hodin a rozděleno 

projednávání na dvě části. 

 

 

Diskuse k jednotlivým bodům programu: 

 

V úvodu děkan představil výchozí situaci k navržené úpravě Metodika dělení finančních 

prostředků oborům, hospodářským jednotkám a centrálním jednotkám fakulty a obecné 

zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP pro rok 2018, kdy závazky pro rok 2018 

dosahují celkové výše 119.334 tis. Kč, z toho 36.554 tis. Kč jsou využitelné zdroje z FPP, ale 

zbývající část musí být zabezpečena tak, aby bylo možné investiční akce, které byly 

schváleny, zrealizovat. Informoval členy EK o zvažovaných variantách řešení: 1. Využití FPP 

kateder, 2. Navýšení odvodů z režijních prostředků grantových prostředků a 3. Celkové 

navýšení odvodů na centrální jednotky. Navržená Metodika je kompromisní variantou 

kombinující variantu 2. a 3. 

 

Následná diskuse řešila následující: 

- důvody navýšení odvodu správní režie z 25% na 30% ze všech režijních nákladů 
projektů spravovaných řešiteli jednotlivých pracovišť fakulty;   

- souhlas s realizací investičních aktivit v době růstu, kdy pokud nenastane závažnější 

problém v rámci realizace staveb, je s největší pravděpodobností řešitelné a 

ufinancovatelné; 

- stav fondů – nezbytná revize a podrobný přehled všech fondů; 

- nutnost úpravy nastaven odvodů z projektů OP VVV, kdy neexistence centrálních 

pravidel odvodů komplikuje stanovení výše odvodů na úrovni fakulty;  

- nezbytnost detailního zmapování všech projektů řešených na PřF UP a následně 

návrh na úpravu formulace „podílem správní režie ….. projektů OP VVV částkou 

odpovídající 6% z neinvestičních nákladů projektu. Výjimku tvoří projekty ERC, kde 

správní režie zůstává plně pracovišti řešitele“; 

- důvod navýšení prostředků na provoz děkanátu ve srovnání s rokem 2017;  

- aktuální stav projednávání rozpočtu na úrovni vedoucích kateder a výzkumných 

center;  

- hospodaření Centra popularizace a výhled na nejbližší období. 
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Z následné diskuse vyplynul souhlas s navrženým postupem a pro další jednání připravení 

podrobnějších podkladů k následujícím položkám: 

1. Plánu hospodaření děkanátu na rok 2018 po odděleních – zejména důvody 

navýšení  

osobních nákladů na děkanátu, jednak celkové navyšování v posledních 4 letech a 

meziročně ve srovnání s rokem 2017 o 7 mil. Kč – osobně bude požádána tajemnice 

Ing. J. Zimová o poskytnutí podkladů. 

2. Nevyvážená struktura osobních údajů v přepočtu na 1 pracovníka na odděleních 

děkanátů – osobně bude požádána tajemnice Ing. J. Zimová o poskytnutí podkladů. 

3. Plán hospodaření Centra popularizace - po uzavření hospodaření za rok 2017 

předložení podrobné analýzy hospodaření Centra popularizace za rok 2016 a 2017, 

ve struktuře, která bude zahrnovat vedle hospodaření i informace o podaných 

projektových žádostech, dotacích a dalších zdrojích včetně úspěšnosti žádostí -  na 

jednání bude pozván Mgr. M. Dostálek. 

 

Požadavky ze zaslaných komentářů a dotazů: 

4. Pro potřeby EK zdrojové tabulky pro výpočet zdroje 11 a 30 za jednotlivá 

pracoviště. 

5. Zdůvodnění a bližší ekonomické údaje k položkám pohledávek, zejména 14,7 mil Kč 

(postih FÚ pro VÚRV a UEB) a 5,9 mil. Kč (Medchembio). 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 28. března 2018                                               doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

                                                                                                                   předsedkyně EK AS PřF UP 

 


