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Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 

ze dne 16. září 2019 

 

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

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

                  doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

Omluven: Mgr. Lukáš Weber 

Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (děkan), Ing. Lenka Káňová, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.,  

            doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 

 

Jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proběhlo 

v pondělí 16. září 2019 od 8:30 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6. podlaží). 

 

Program: 

1. Minimální požadavky PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ Ústavu (CIST) 

2. Vyrovnání části ztrát PřF UPOL 

3. Informace k hlasování per rollam mimo zasedání 

4. Různé 

 

1. Minimální požadavky PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ Ústavu (CIST) 

 

AS PřF UP byly předloženy minimální požadavky za PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ 

Ústavu (CIST)před projednáním v AS PřF a s odbory, kdy po těchto jednáních mohou být požadavky 

upraveny). Základní struktura požadavků: 

- Organizace fakulty a CIST 

- Projekty 

- Garance studijních programů a alokace zdroje /11 

- Dělení institucionální podpory z RVO 

- Přístrojové vybavení 

- Fondy 

- Budovy 

- Vnitřní dluh PřF UP a vracení investičních pobídek z minulých let. 
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Diskuse k přeloženému materiálu: 

- Organizace fakulty a CIST: Klíčová otázka, která ovlivňuje mnoho dalších parametrů, je 

pracovní zařazení stávajících zaměstnanců. EK AS PřF UP považuje akceptování požadavku 

(Změna pracovního zařazení stávajících zaměstnanců PřF UP do CIST bude v souladu se 

zákoníkem práce založena dohodou o změně pracovního poměru na základě svobodného 

informovaného souhlasu každého zaměstnance) za zásadní předpoklad pro možný vznik 

vysokoškolského ústavu. Stejně tak je zásadní, aby každý pracovník měl jednoznačně 

vymezenou kmenovou příslušnost, čili např. to, kdo je jeho nadřízeným. 

- Navržena úprava názvu dokumentu na „Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UPOL 

pro technickou dohodu o vzniku VŠ Ústavu“ (doplněno nepodkročitelné, vypuštěno CIST). 

- EK AS PřF UP považuje i nadále stávající model fungování fakulty a jejích součástí za 

konkurenceschopný a do budoucna životaschopný, zabezpečující dobré podmínky pro 

rozvoj všech organizačních jednotek PřF UP i UP v Olomouci jako celku. Pokud by mělo dojít 

ke vzniku VŠ ústavu, tak EK AS PřF UP deklaruje, že pokud stávající zaměstnanci CRH a 

RCPTM chtějí zůstat na PřF UP, jsou vítáni. Předložený návrh (minimální požadavky) 

považuje za nezbytnou přípravu na možnou krizovou situaci. 

- Studenti DSP akreditovaných na PřF UP během svého studia vykazují na všech svých 

publikacích vykazovaných v rámci PGS afiliaci (nikoli nutně výhradní) k PřF UP. Studentská 

komora (prostřednictvím svého zástupce v EK AS PřF UP) považuje za důležité, že je 

v dokumentu uvedena možnost i další afiliace a není uvedeno jen výhradně PřF UP. 

- Přístrojové vybavení: EK AS PřF UP považuje otázku přístrojového vybavené za velmi 

podstatnou, neboť je nezbytná pro zabezpečení kvalitní výuky. Detailně je možné 

požadavky řešit až poté, co bude znám jmenný seznam zaměstnanců vysokoškolského 

ústavu. 

- Budovy: Podrobná diskuse k rozdělení budov a zejména plánované budově F1, kde je 

požadavek výhradního užívání PřF UP. Ze strany RUP bylo deklarováno, že její výstavba 

bude financována z ISPROFINu a dofinancování z prostředků RUP. Na základě diskuse je 

požadováno podrobné sdělení, jak bude financováno, v jaké fázi je projektová příprava a jak 

bude naplněn požadavek vyplývající z definice typů projektů, pro které může být tento 

způsob financování realizován. EK AS PřF UP požaduje předložení způsobu financování 

výstavby budovy F1 v areálu Holice. Pokud bude k financování využitý ISPROFIN či jiné 

projekty a fondy, pak požaduje EK AS PřF UP rozbor, který bude dokladovat, že je 

financování v souladu s plánovaným účelem využití budovy F1. Pokud stavba budovy F1 

musí být  kompenzovaná prodejem jiné budovy ve vlastnictví UP (v případě využití 

ISPROFIN, budova Hynaisova 9), pak EK prosí doložit, že je vše realizováno s péčí řádného 

hospodáře a souhlasem všech zainteresovaných.  

- Vnitřní dluh PřF UP a vracení investičních pobídek z minulých let: součástí je materiál, 

který dokumentuje výpočet. Diskuse nad označením vnitřní dluh – EK AS PřF UP nepovažuje 

použitý termín za vhodný. Investice realizované v areálu Holice byly schvalovány 

s vědomím, že se jedná o investici do budoucnosti, která v rámci synergie bude přínosná 
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pro fakultu jako celek. Pokud však těsně před dokončením investičních akcí je požadavek na 

vyčlenění, představuje to logicky pro fakultu ztrátu do budoucnosti, proto je shoda na tom, 

že pokud by k vyčlenění mělo dojít, jsou kompenzace nezbytné. Připojuje při shodně všech 

členů komise, že pohled na schválení investičních akcí, které byly kofinancovány ze 

společných zdrojů, by byl jistě i u členů  EK AS PřF UP jiný, pokud by byla ve strategických 

dokumentech vize budoucího vyčlenění deklarována. Velikost přináší synergie a úspory, 

pokud nyní dojde k rozdělení, vygeneruje to zvýšené náklady a potlačí synergické efekty. 

 

 Připomínka prof. P. Ilíka (zasláno emailem): „Garanty studijních programů akreditovaných na 

PřF UP budou výhradně zaměstnanci PřF UP. Podle definice zaměstnance PřF UP uvedené výše, 

garant studijního programu na PřF UP nemůže mít žádný úvazek na CIST. Záměrem je tedy 

přinutit současné garanty studijních programů, aby neměli žádný úvazek na CIST, pokud chtějí 

zůstat garanty. Proč taková diskriminace? Zákonná podmínka pro garanta studijního programu 

je mít na fakultě úvazek alespoň 0,5 (jako akademický pracovník)“. 

děkan: Garant studijního programu se může podílet na projektech vysokoškolského 

ústavu, ale afiliovat by měl fakultě, nepočítá se s dělenými úvazky. 

prof. Lemr: Není to diskriminace, ale otázka volby. Garanty určuje děkan a dělené úvazky 

nejsou pro chod fakulty racionální. 

doc. Jukl: Pokud jsou dělené úvazky vyloučeny, pak je rovněž vyloučena  

garance studijních programů zaměstnancem CISTu, protože nebude mít na PřF UP 

v souladu s právními předpisy (nařízení vlády č. 274/2016 Sb.) požadovanou výši 

úvazku 0,5 (bude nulová). I v teoretickém případě, kdy by dělené úvazky vyloučeny 

nebyly, je jmenování garanta studijního programu v pravomoci děkana po projednání 

ve VPRO (viz Statut PřF UP). 

 

Hlasování: 

 EK AS PřF UP deklaruje, že pokud se stávající zaměstnanci CRH a RCPTM rozhodnou na PřF 

UP zůstat, jsou vítáni. 

 

              Výsledek hlasování: pro:   6         proti:  0             zdržel se: 0 

 

Hlasování: 

 EK AS PřF UP požaduje předložení způsobu financování výstavby budovy F1 v areálu Holice. 

Pokud bude k financování využitý ISPROFIN či jiné projekty a fondy, pak požaduje EK AS PřF 

UP rozbor, který bude dokladovat, že je financování v souladu s plánovaným účelem využití 

budovy F1. Pokud stavba budovy F1 musí být  kompenzovaná prodejem jiné budovy ve 

vlastnictví UP (v případě využití ISPROFIN, budova Hynaisova 9), pak EK prosí doložit, že je 

vše realizováno s péčí řádného hospodáře a souhlasem všech zainteresovaných. 

   

              Výsledek hlasování: pro:   6         proti:  0             zdržel se: 0 



4 

 

Hlasování: 

 EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit předložený materiál nazvaný „Minimální 

nepodkročitelné požadavky PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ Ústavu“. 

 

              Výsledek hlasování: pro:   6         proti:  0             zdržel se: 0 

2. Vyrovnání části ztrát PřF UPOL 

 

EK AS PřF UP diskutovala nad předloženým materiálem, doporučuje, aby byl jako příloha součástí 

dokumentu „Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ 

ústavu“ a navrhuje úpravu dokumentu v jednotlivých částech následovně:  

- nahrazení pojmu „promarnění investic“ – jedná se o závazky z minulosti, které plynou 

z investičních aktivit v areálu Holice. Ve shodě s výše uvedeným je třeba zdůraznit, že byly 

schvalovány s vědomím, že se jedná o investici do budoucnosti fakulty, pokud  je požadavek 

na vyčlenění, který představuje logicky pro fakultu ztrátu do budoucnosti, je shoda na tom, 

že pokud by k vyčlenění mělo dojít, jsou kompenzace nezbytné. Jednoznačně bude vznik 

CIST/CATRIN znamenat výpadek příjmů na straně PřF, přičemž výdaje děkanátu PřF 

nemohou klesnout odpovídající měrou, pokud má být zajištěn řádný chod a rozvoj PřF UP.  

- Vyrovnání části ztrát PřF - PřF podporovala rozvoj svých vědeckých center mimo jiné i 

s očekáváním, že se budou s fakultou silně identifikovat, a tím podpoří její pozici výzkumné 

fakulty, že po jejich dobudování budou přispívat k rozvoji dalších oborů a pracovišť fakulty 

minimálně v rozsahu, ve kterém byla solidární tato pracoviště.  

- V rámci vypořádání vnitřního dluhu fakulty je zásadní skutečnost, že PřF UP je zatížena 

investičními závazky za stavební akce v areálu Holice a v Pevnosti poznání ve výši 83 mil. Kč. 

Tento “vnitřní dluh” se rozdělí mezi CIST a PřF UP v poměru počtu zaměstnanců CIST / PřF 

UP. Doporučení zvážit specifikaci, že se jedná o poměr počtu akademických a vědeckých 

zaměstnanců. + výpadek očekávaných příjmů v budoucnu – zde je třeba zahrnout příspěvek 

ze zdroje 30 (tzv. za publikace) a příspěvky, které plynuly do rozpočtu děkanátu z režií 

projektů, které budou přesunuty do CIST.  

 

Varianty kompenzací za výpadek příjmů: 

Byly přeloženy 4 varianty kompenzací: 

EK AS PřF UP variantu A a D nedoporučuje. 

V případě varinty B a C doporučuje propojení, úpravu + uvedení závěru. 

 

Zároveň bylo diskutováno: 

Urychlený kafemlejnek“ – zde docházelo k financování publikačních výstupů, které nebyly 

v daném okamžiku započteny pro stanovení příjmů fakulty ze státního rozpočtu. Modelování pro 

roky 2018 a 2017 ukázalo přesuny ve prospěch center 10 772 tis. Kč a 11 656 tis. Kč (po zdanění). 

Předpokládejme v průměru 11 000 tis. Kč, tj. za pět let 55 000 tis. Kč. (Opět j nutné 

připomenout, že přesný výpočet bude možný, až bude známo, které výkony, kterých pracovníků 
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budou naváděny do CIST. V této chvíli jsou částky spočteny po odečtení zůstávajících (k 

dnešnímu dni je známo, že zůstává SLO a KACH) a odečtení odvodů.). 

Prof. Fiurášek: Tento princip opakovaně schválil AS PřF UP. V roce 2018 návrh rozpočtu 

předkládalo již nové vedení PřF a nebyl deklarován úmysl od urychleného kafemlejnku 

ustoupit. Urychlený kafemlýnek vždy chápal jako podporu dynamického rozvoje fakulty.  

 

Vyčíslení výpadku odvodů z RVO, po jeho částečném převedení na CIST (po odečtu zůstávajících, 

k dnešnímu dni je známo, že zůstává SLO a KACH, pro přesný výpočet bude nutné znát konkrétní 

zaměstnance, kteří odejdou). Příjmy center po zdanění ve zdroji 30 v roce 2019 (odečteno SLO a 

KACH, tj. střediska 3724 a 3726): 95 085 tis. Kč, což odpovídá před zdaněním (odvody celkem 

34,51%): 145 190 tis. Kč, což odpovídá příspěvku na náklady centrálních jednotek fakulty a 

investice fakulty (18%): 26 134 tis. Kč.  

Prof. Fiurášek: toto považuje za klíčový argument. V materiálech k CISTu zaslaných v 

neděli z RUP je odhadovaný výpadek 11 mil. Kč ročně po započtení odhadovaného 

poklesu odvodů na RUP počítaného z celkových příjmů a režií (data RUP). K tomu je 

však nutné připočíst nejméně 5 mil. Kč ročně z režií projektů, které byly příjmem 

děkanátu PřF a přejdou do CIST. Výsledek: 15 až 25 mil. Kč ročně propad příjmů 

děkanátu PřF. Možné úspory jsou pouze marginální, snad s výjimkou správy budov 

Holice, kde by podíl měl převzít CIST?  

 

Kompenzaci výpadku chybějících příjmů děkanátu PřF v dostatečné výši považe EK AS PřF UP za 

klíčovou.  

 

Zároveň EK AS PřF UP požaduje: 

 Provedení modelového výpočtu dělení institucionálních prostředků na UP mezi jednotlivé 

součásti pro rok 2019 ze známých dat, kde bude na konkrétních datech demonstrováno, jak 

by bylo dělení prostředků ve zdrojích 11 a 30 provedeno v případě existence VŠ ústavu 

 Deklaraci, jak bude při sestavování rozpočtu UP ve zdroji 11 postupováno při dělení 

ukazatele K, kde hraje roli vědecký výkon fakult (doposud RIV body, do budoucna případně i 

další obdobné ukazatele související s vědeckým výkonem).  

 Vyjasnit, zda a jak bude zajištěna kontinuita a stabilita dělení financí ve zdroji 11. Pokud 

budou pracovníci CIST nadále participovat na výuce na PřF a budou za to finančně hrazeni 

z PřF, měl by se pro účely dělení zdroje 11 započítat vědecký výkon CRH a RCPTM na PřF. 

 Při alokaci prostředků na projekty IGA na fakulty započíst vědecký výkon CRH a RCPTM ve 

prospěch PřF tak, jak je navrženo v materiálu RUP k CIST zaslaném v neděli 15. září 2019.  

 Maximální možnou míru stabilizace institucionálního rozpočtu a minimalizaci meziročních 

výkyvů.  
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Hlasování: 

 EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit variantu B a C předloženou v dokumentu 

Varianty kompenzací za výpadek příjmů“ po výše uvedených úpravách a připojit ji jako 

přílohu k dokumentu „Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UPOL pro technickou 

dohodu o vzniku VŠ Ústavu“. 

 

              Výsledek hlasování: pro:   6         proti:  0             zdržel se: 0 

 

 

3. Informace k hlasování per rollam mimo zasedání 

 

Na EK AS PřF UP se obrátila tajemnice s dalším požadavkem, který souvisí s navyšováním prostředků 

na investice.  

1. EK AS PřF UP souhlasí se schválením navýšení investičních prostředků, které je nezbytné pro 

dokončení investičních akcí, které souvisí s dokončením a úspěšnou realizací projektů OP VVV. 1. 

Investiční akce č. 3 „Dobudování a modernizace pro praktickou výuku – Holice – dofinancování 

projektu OP VVV (stavební úpravy suterénu budovy 53, přístavbu budovy 53 a modernizaci 

stávajícího skleníku)“ - navýšení celkové částky o 497,2 tis. Kč (navýšení investic požaduje doc. V. 

Ondřej). 

 

2. EK AS PřF UP souhlasí se schválením navýšení investičních prostředků Investiční akce č. 4 

„Dostavba a stavební úpravy Energocentra – Holice – objekt pro vybavení nové serverovny z 

projektu OP VVV" - navýšení celkové částky o 653,3 tis. Kč (Kč (navýšení investic požaduje doc. V. 

Ondřej). 

 

3. 3.  EK AS PřF UP souhlasí se schválením navýšení investičních prostředků, které je nezbytné pro 

dokončení investičních akcí, které souvisí s dokončením a úspěšnou realizací projektů OP VVV 

Investiční akce č. 2 a 7 „Dobudování a modernizace přízemní části objektu 47 - Holice - 

dofinancování projektu OP VVV; Stavební úpravy části budovy 47 pro dětskou skupinu - Holice 

včetně vyvolaných úprav  PBŘ“. Jedná se o navýšení celkové částky pro tuto investiční 

akci  o  818,85 tis Kč, která bude hrazena z jedné třetiny v roce 2019 a ze dvou třetin v roce 

2020, nicméně prodloužit smlouvy se musí již nyní (navýšení investic požaduje Ing. J. Zimová). 

 

 

Obecná rovina: členů EK AS PřF UP byl dán předsedkyní EK AS PřF UP zvážení návrh, kdy bychom 

definovali, kdy musíme schvalovat, u všech ostatních bychom deklarovali požadavek na povinnost 

informovat. První návrh k diskusi: změny nezbytné projednat EK AS PřF UP: jsou ty, kde dojde oproti 

schválené výši částky na investiční akci o navýšení vyšší než 10 % z celkové ceny (schválené AS) 

nebo se jedná o navýšení vyšší než 300 tis. Kč.  
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Po diskusi a zpřesnění shoda na návrhu: změny nezbytné projednat EK AS PřF UP jsou ty, kde dojde 

oproti schválené výši částky na investiční akci o navýšení celkové ceny (schválené AS) vyšší než 500 

tis. Kč. 

 

 EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit v rámci jednání AS PřF UP doplnění: AS PřF UP 

schvaluje plán investičních akcí na dané období, pokud před zahájením investiční akce či 

v jejím samotném průběhu realizace dojde k vyššímu navýšení celkové ceny (schválené 

AS PřF UP) než 500 tis. Kč, musí změnu projednat Ekonomické komise AS PřF UP. 

 

              Výsledek hlasování: pro:   6         proti:  0             zdržel se: 0 

 

Různé 

Další zasedání EK AS PřF UP: pátek 20. září 2019 od 10:30 – jednání k materiálům zaslaným 

k připomínkování RUP. 

 

Závěry z jednání EK AS PřF UP: 

 

 EK AS PřF UP deklaruje, že pokud se stávající zaměstnanci CRH a RCPTM rozhodnou na PřF 

UP zůstat, jsou vítáni. 

 

 EK AS PřF UP požaduje předložení způsobu financování výstavby budovy F1 v areálu Holice. 

Pokud bude k financování využitý ISPROFIN či jiné projekty a fondy, pak požaduje EK AS PřF 

UP rozbor, který bude dokladovat, že je financování v souladu s plánovaným účelem využití 

budovy F1. Pokud stavba budovy F1 musí být kompenzovaná prodejem jiné budovy ve 

vlastnictví UP (v případě využití ISPROFIN, budova Hynaisova 9), pak EK prosí doložit, že je 

vše realizováno s péčí řádného hospodáře a souhlasem všech zainteresovaných. 

 

 EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit předložený materiál nazvaný „Minimální 

nepodkročitelné požadavky PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ Ústavu“. 

 

 EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit variantu B a C předloženou v dokumentu 

Varianty kompenzací za výpadek příjmů“ po výše uvedených úpravách a připojit ji jako 

přílohu k dokumentu „Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UPOL pro technickou 

dohodu o vzniku VŠ Ústavu“. 

 

 EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit v rámci jednání AS PřF UP doplnění: AS PřF UP 

schvaluje plán investičních akcí na dané období, pokud před zahájením investiční akce či 

v jejím samotném průběhu realizace dojde k vyššímu navýšení celkové ceny (schválené 

AS PřF UP) než 500 tis. Kč, musí změnu projednat Ekonomické komise AS PřF UP. 
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EK AS PřF UP požaduje: 

 Provedení modelového výpočtu dělení institucionálních prostředků na UP mezi jednotlivé 

součásti pro rok 2019 ze známých dat, kde bude na konkrétních datech demonstrováno, jak 

by bylo dělení prostředků ve zdrojích 11 a 30 provedeno v případě existence VŠ ústavu 

 Deklaraci, jak bude při sestavování rozpočtu UP ve zdroji 11 postupováno při dělení 

ukazatele K, kde hraje roli vědecký výkon fakult (doposud RIV body, do budoucna případně i 

další obdobné ukazatele související s vědeckým výkonem).  

 Vyjasnit, zda a jak bude zajištěna kontinuita a stabilita dělení financí ve zdroji 11. Pokud 

budou pracovníci CIST nadále participovat na výuce na PřF a budou za to finančně hrazeni 

z PřF, měl by se pro účely dělení zdroje 11 započítat vědecký výkon CRH a RCPTM na PřF. 

 Při alokaci prostředků na projekty IGA na fakulty započíst vědecký výkon CRH a RCPTM ve 

prospěch PřF tak, jak je navrženo v materiálu RUP k CIST zaslaném v neděli.  

 Maximální možnou míru stabilizace institucionálního rozpočtu a minimalizaci meziročních 

výkyvů.  

 

 

 

V Olomouci dne 16. září 2019                                                      doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

                                                                                                                   předsedkyně EK AS PřF UP 

 

 
 


