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

ze dne 5. listopadu 2021 

 

Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. (do 9:30), RNDr. Miloš Fňukal, 

Ph.D., doc. RNDr. Petr Bednář (od 9:25), Ph.D., doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D., doc. Mgr. Michal 

Botur, Ph.D., Mgr. Viktorie Nesrstová 

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

 

Program: 

1. Návrh metodiky dělení prostředků a návrh rozpočtu PřF UP  pro rok 2021 

 

K projednávanému bodu byla k dispozici sada dokumentů, jež byly všem členům EK AS PřF UP zaslané e-

mailem a které jsou rovněž zveřejněné na webu AS PřF UP. Jednání Ekonomické komise Akademického 

senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proběhlo v pátek 5. listopadu 2021 od 9:00 hodin. Vzhledem 

k aktuální epidemiologické situaci a vzhledem k tomu, že někteří členové Ekonomické komise nebyli fyzicky 

přítomní v Olomouci, se jednání uskutečnilo on-line na platformě ZOOM. Při hlasování o navržených 

usneseních bylo přítomno 6 členů Ekonomické komise AS PřF UP. 

 

1.  Návrh metodiky dělení prostředků a návrh rozpočtu PřF UP  pro rok 2021 

 

Předseda EK prof. Fiurášek zahájil jednání EK a přivítal členy EK i přítomné hosty – pana děkana a paní 

tajemnici. Předseda EK konstatoval, že členové EK včas obdrželi veškeré materiály k metodice dělení 

prostředků a návrhu rozpočtu PřF UP. Návrh dělení prostředků a rozpočtu byl projednán na všech VPRO 

fakulty a ze stran VPRO nebyly deklarované žádné výhrady k předloženému návrhu rozpočtu a dělení 

prostředků. Předseda EK konstatoval, že ve stanoveném termínu do 3. 11. 2021 neobdržel od členů AS PřF 

UP ani od dalších členů akademické obce PřF UP žádné dotazy či připomínky k předloženým materiálům. 

Předseda EK požádal pana děkana o komentář k předloženým návrhům. 

Pan děkan konstatoval, že předložená metodika dělení prostředků vychází z metodiky platné v minulém 

roce, dochází jen k drobným změnám. Pan děkan následně komentoval jednotlivé navržené úpravy fakultní 

metodiky dělení prostředků. Dochází k aktualizaci části věnované ukazateli P – pedagogické studijní 

programy a ukazatel P - deficitní aprobace. Dále byly provedené dílčí úpravy v pravidlech Dělení příspěvku 

na rozvoj internacionalizace na pracoviště PřF UP. V části metodiky věnované Dělení příspěvku na rozvoj 

výzkumné organizace jsou zohledněné organizační změny, k nimž na fakultě došlo. V textu metodiky je 

aktualizovaná výše odvodů, kdy oproti minulému roku dochází k mírnému poklesu procentuální výše 

odvodů. V původně předloženém textu metodiky byly přehozené částky odvodů na RUP ze zdrojů 11 a 30, 

v nové verzi opraveno, v tabulkách je vše uvedeno správně. Z hlediska příjmů jednotlivých pracovišť fakulty 

dochází u většiny pracovišť k růstu objemu prostředků. U pracovišť, kde dochází k meziročnímu poklesu, 

jejich vedoucí potvrdili, že jsou s touto skutečností srozuměni. Vzhledem k rozsáhlým organizačním 

změnám a vzniku nových kateder je časová kontinuita do jisté míry přerušená a meziroční srovnání výnosů 

tak má u některých pracovišť pouze omezenou vypovídací hodnotu. 
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Paní tajemnice krátce informovala o problematice struktury výnosů v rozpočtu PřF UP. RUP doporučuje, aby 

do kapitoly vnitrovýnosy ve zdroji 30 byla zahrnutá jak částka 25 mil. Kč, jež byla přidělená PřF  rozhodnutím 

pana rektora v rámci vyrovnávání pohledávek mezi PřF a CATRIN, tak i částka 20 mil. Kč, kterou AS UP svým 

rozhodnutím přidělil PřF UP již při schválení dělení prostředků na celouniverzitní úrovni jako zálohu na 

vypořádání pohledávek PřF směrem k VŠÚ CATRIN. V následné diskusi členů EK bylo konstatováno, že tato 

částka 20 mil. Kč představuje příjem PřF schválený AS UP a není vhodné ji zahrnovat do položky 

vnitrovýnosy. Tato částka by měla být zahrnutá do položky Provozní dotace a přijaté příspěvky. 

V 9:25 se k jednání EK připojil doc. Petr Bednář a v 9:30 musela jednání EK opustit doc. Irena Smolová  

vzhledem k dalším pracovním povinnostem. Doc. Smolová před svým odchodem uvedla, že předložené 

návrhy metodiky dělení prostředků a rozpočtu PřF UP plně podporuje a doporučuje jejich schválení. 

Dále probíhala diskuse členů EK ke všem předloženým materiálům. V diskusi bylo opakovaně konstatováno, 

že vzhledem k neukončenému procesu auditu stále existuje značná nejistota na straně příjmů fakulty a že 

by bylo potřebné a vhodné požádat vedení UP o poskytnutí veškerých dostupných informací o výsledcích 

auditů tak, aby je členové AS PřF UP měli k dispozici ještě před rozhodováním o návrhu rozpočtu. Tyto 

informace jsou nezbytné pro zodpovědné rozhodování o rozpočtu fakulty.  

Návrh usnesení:  

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

metodiku dělení prostředků a rozpočet PřF UP pro rok 2021, avšak konstatuje značnou přetrvávající 

nejistotu ohledně výše příjmů PřF UP vzhledem k dosud nezveřejněným výsledkům auditů. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení:  

 Ekonomická komise AS PřF UP žádá rektora UP, aby ještě před schvalováním rozpočtu PřF UP 

seznámil Akademický senát PřF UP se všemi dostupnými výsledky auditů, na jejichž základě byla 

stanovena výše finančních kompenzací pro PřF UP v roce 2021. Ekonomická komise AS PřF UP 

konstatuje, že zodpovědné rozhodnutí o rozpočtu PřF UP je možné učinit pouze tehdy, pokud bude 

mít Akademický senát PřF UP k dispozici veškeré potřebné informace. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Členové EK AS PřF UP pověřili předsedu EK AS PřF UP, aby o přijatých usneseních neprodleně informoval 

pana rektora. 

 

V Olomouci dne 5. listopadu 2021                                

          prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 

                                                                                                                           předseda EK AS PřF UP 


