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

ze dne 10. září 2021 

 

Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., 

Mgr. Viktorie Nesrstová, doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D., doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D., RNDr. 

Miloš Fňukal, Ph.D., 

Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Lenka Káňová 

 

Program: 

1. Výroční práva o hospodaření PřF UP v Olomouc i za rok 2020 

2. Novela Statutu PřF UP v Olomouci 

3. Různé 

 

K projednávaným bodům byly k dispozici následující dokumenty: 

- Výroční zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2020 včetně příloh a doplňujících tabulek 

- Návrh Novely Statutu PřF UP včetně stručné důvodové zprávy 

 

Jednání Ekonomické komise se uskutečnilo dne 10. 9. 2021 a bylo zahájeno v 9:00 hod. Vzhledem k tomu, 

že někteří členové EK se nacházeli mimo Olomouc, proběhlo jednání Ekonomické komise on-line na 

platformě ZOOM. Jednání se zúčastnilo všech 7 členů EK, komise byla usnášeníschopná. Předseda EK 

v úvodu zrekapituloval navržený program jednání EK, k navrženému programu nezazněly žádné připomínky. 

 

 

1. Výroční zpráva o hospodaření PřF  UP v Olomouci  za rok 2020 

 

Paní tajemnice podala stručný komentář k předložené Výroční zprávě o hospodaření. Bylo konstatováno, že 

fakulta je v dobré finanční kondici a ve fondech disponujeme rezervami pro plánované budoucí investice. 

V následné diskusi členové EK ocenili kvalitní a pečlivé zpracování a přehlednost předložené výroční zprávy  

o hospodaření. K věcnému obsahu předložené zprávy a uváděným údajům nezazněly žádné připomínky. Po 

ukončení diskuse následovalo hlasování o navrženém usnesení: 

Návrh usnesení:  

 Ekonomická komise AS PřF UP doporučuje Akademickému senátu PřF UP schválit předloženou 

Výroční zprávu o hospodaření PřF UP v Olomouci za rok 2020. 

 

              Výsledek hlasování: pro:   7         proti:   0            zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 
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2. Návrh novely Statutu PřF UP 

 

Předložený návrh novely Statutu PřF UP představil členům EK pan děkan, který uvedl, že hlavním cílem je 

zjednodušit pravidla hospodaření fakulty a odstranit ustanovení, která například mohou zbytečně 

komplikovat provoz v době rozpočtového provizoria. PřF oproti jiným fakultám má nyní ve svém Statutu 

oblast hospodaření upravenou velmi podrobně. Předseda EK prof. Fiurášek potvrdil, že předložený návrh 

upravuje oblast hospodaření obdobným způsobem, jako na jiných fakultách UP. Následně byly členy EK s 

panem děkanem diskutovány otázky průběžné kontroly čerpání prostředků na fakultě, termín schvalování 

zprávy o hospodaření a problematika schvalování čerpání investičních prostředků. Ze strany členů EK 

nezazněly v diskusi žádné návrhy na věcnou změnu předloženého návrhu novely Statutu. Paní docentka 

Smolová informovala o jednáních na úrovni AS UP směřujících k návrhům na úpravu procesu schvalování 

rozpočtu UP. Po ukončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

 

Návrh usnesení:  

 Ekonomická komise AS PřF UP doporučuje Akademickému senátu PřF UP schválit předloženou 

Novelu Statutu PřF UP v Olomouci. 

              Výsledek hlasování: pro:   7         proti:   0            zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Různé 

 

Pan děkan informoval členy EK o stavu přípravy rozpočtu Přírodovědecké fakulty. Fakulta má podklady 

připravené, ale stále čekáme na vypořádání oprávněných požadavků fakulty vůči CATRIN, které byly 

předložené na Rektorát UP již v srpnu. Pan děkan a paní tajemnice poukázali na řadu provozních komplikací 

souvisejících se vznikem a fungováním VŠ ústavu CATRIN. Paní tajemnice bude o těchto problémech 

informovat přímo pana rektora.  

 

V Olomouci dne 10. září 2021                                                 

 

          prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 

                                                                                                                           předseda EK AS PřF UP 

 


