prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP
zde

V Olomouci, 24.9.2019

Vážený pane profesore,
V rámci probíhajících jednání vydal akademický senát PřF UP "Minimální nepodkročitelné
požadavky PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu" a projednává další
dokumenty týkající se vzniku VŠÚ. V souvislosti s tímto jednáním, Vás chci požádat jako
předsedu AS PřF UP o projednání stanoviska akademického senátu PřF UP k následujícím
otázkám:
1.
Zda AS PřF UP souhlasí s tím, že v případě transferu pracoviště mezi organizačními
jednotkami UP budou zohledněny při stanovení částek finančního vyrovnání i náklady
vynaložené na výzkumnou a publikační činnost ze soukromých prostředků řešitelů.
Transferující pracoviště přitom doloží náklady vynaložené z vlastních prostředků formou
publikací, které jsou na takovém financování založeny a od jejichž evidence se odvíjí výše
RVO příspěvku danému pracovišti. Tzn., zda podíl publikací prokazatelně založených na
soukromém financování bude zohledněn při stanovení vyrovnání v technické dohodě o
vzniku VŠU.
Zdůvodnění:
Některá pracoviště PřF jsou manažersky řízena tak, že nastupující pracovník musí nejprve
vytvořit vědecký výkon a teprve následně získá přístup k financování z RVO, tj. se
zpožděním cca 2-7 let. Do té doby není pracovištěm jeho výzkum nijak finančně
podporován. Taková situace je řešena v první fázi výzkumné kariéry zaměstnance
nákupem vlastního vybavení a úhradou nákladů na výzkum ze soukromých prostředků
akademických pracovníků. Pokud takový pracovník přechází mezi organizačními
jednotkami UP a je schopen doložit vynaložené náklady, je nemorální, aby jeho
vynaložené prostředky nebyly do vyrovnání zahrnuty a byly konfiskovány původním
pracovištěm, které se na financování výzkumu z velké části nepodílelo.
2.
Zda je AS PřF UP při schvalování dohod o vyrovnání mezi pracovišti PřF a VŠÚ ochoten
respektovat dohody přímo uzavřené na úrovni pracovišť PřF UP pokud tyto nejsou v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo vnitřními předpisy či normami UP,
vnitřními předpisy fakulty UP nebo příslušné součásti UP.
Zdůvodnění:
Dohody o podmínkách vzniku vysokoškolského ústavu a technická dohoda o vzniku VŠU
UP nejsou schopny zohlednit všechny faktory a podmínky na jednotlivých pracovištích.
Na některých pracovištích existuje pouze velmi adresné financování na základě výkonu
jednotlivých pracovníků. Podíl na tvorbě RVO je tedy dlouhodobě znám a rozdělení jiné

než v předchozích letech je porušením dosud dodržovaných pravidel na pracovišti.
Dohody o rozdělení prostředků mají souvislost s interními dohodami neupravenými
dohodou o podmínkách vzniku vysokoškolského ústavu. Autoritativní zrušení jedné části
dojednaných podmínek mezi nižšími organizačními jednotkami AS PřF nebo vedením PřF
znamená s velkou pravděpodobností současné zrušení i ostatních dohod uzavřených v
rámci jednání o transferech pracovišť mezi organizačními jednotkami UP.
Pokud není zájmem AS PřF UP okamžité ukončení spolupráce mezi organizačními
jednotkami UP, dohody vyplývající z podmínek na jednotlivých pracovištím by měly být
respektovány vedením jednotlivých organizačních jednotek, pokud tyto dohody nejsou v
rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo vnitřními předpisy či normami UP,
vnitřními předpisy fakulty UP nebo příslušné součásti UP.
3.
Jaké stanovisko zaujímá akademický senát PřF UP k financování studentů DSP vedených
na VŠÚ a v souvislosti s tím k rozdělení prostředků RVO mimo uvedení afiliace studentů
DSP k PřF.
Zdůvodnění:
Náklady v mnoha oborech na finanční zajištění práce studenta DSP jsou velmi vysoké.
Pokud školitel studenta DSP bude pracovníkem VŠÚ, současně se PřF UP nebude podílet
na financování studenta (odmítne z jakýchkoliv důvodů úhradu proporčního podílu na
krytí nákladů) a následně PřF UP bude podstatným nebo výhradním příjemcem
prostředků RVO, tak je systém neudržitelný z hlediska dlouhodobého financování
školícího pracoviště a takové nastavení podmínek vylučuje spolupráci mezi organizačními
jednotkami UP. Situace pravděpodobně povede k administrativnímu vedení studentů DSP
mimo UP na základě vzájemně výhodných dohod s jinými institucemi.
Stanovisko AS PřF UP je zásadní pro existenci laboratoře molekulární systematiky na UP.
Laboratoř nezapadá v současnosti do strategického plánu rozvoje katedry zoologie a
ornitologické laboratoře PřF UP a pro její zachování na UP je jediným řešením přechod do
VŠÚ. Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročný obor, není možná další existence
laboratoře pokud bude dosavadní rozpočet alokován na organizační jednotku UP, která
tento obor nebude dále rozvíjet. Nejedná se přitom o finanční poškození PřF, protože
pokud jsou v současnosti hrazeny náklady genomického sekvenování z rozpočtu PřF UP,
budou v budoucnu hrazeny z rozpočtu VŠÚ UP a k finančnímu poškození PřF takto
nemůže dojít.
Pokud bude nutné dodatečné jakékoliv vysvětlení, rád se osobně zúčastním jednání AS
PřF UP.
S pozdravem

Prof. Ing. Ladislav Bocak, Ph D
katedra zoologie PřF

