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Prohlášení zaměstnanců SLO UP a FZÚ AV ČR
k připravovanému zřízení vysokoškolského ústavu („CIST“) a zejména k návrhu jeho
konkrétní implementace
Vážený pane rektore, vážený pane děkane,
níže podepsaní zaměstnanci SLO považují za nezbytné vyjádřit se k návrhu na zřízení
vysokoškolského ústavu CIST obsaženém v důvodové zprávě ze dne 25.9.2018 a zejména
k návrhu jeho konkrétní implementace představené v dokumentu „Interní dohoda“ ze dne
24.9.2018, a to zejména v následujících bodech:
1. Zaměstnanci SLO UP a FZÚ AV ČR významně přispěli ke vzniku, rozvoji a dosavadní
udržitelnosti RCPTM. Dělo se tak jak pod hlavičkou skupiny VP4 RCPTM (účetní
středisko 3724), pod hlavičkou katedry SLO (účetní středisko 3125) a konečně i v rámci
oddělení 38 FZÚ AV ČR, neboť všechny tři organizační jednotky jsou silně personálně,
materiálně, prostorově a z pohledu know-how provázány a tvoří jeden organický celek,
společně chápaný, prezentovaný i hodnocený jako společné pracoviště UP a FZÚ AV
ČR. Jsme přesvědčeni, že i do budoucna může SLO UP a FZÚ AV ČR efektivně fungovat
jedině jako nedělitelné pracoviště pod jednotným vedením, využívající sdílení prostor
a přístrojové infrastruktury s cílem naplňování pedagogických i vědeckých cílů
v prostorách budovy SLO garantovaných zřizovací smlouvou. To je plně v souladu
s principy, na kterých bylo založeno RCPTM a jak je vedení RCPTM opakovaně
deklarovalo. Návrh implementace zřízení ústavu CIST tyto principy vážně narušuje
navrhovaným vyvedením personálních i materiálových kapacit, dotačních projektů,
projektů smluvního výzkumu a fondů mimo půdorys SLO do CIST, což významně
ohrožuje budoucí fungování SLO. Navíc, tyto otázky nebyly až dosud seriózně a věcně
konzultovány ani s vedením FZÚ AV ČR ani s vedením SLO, ani o nich FZÚ nebyl
informován.
2. Návrh implementace CIST deklaratorně stanovuje převedení částí pracovních kapacit
kmenových zaměstnanců SLO do nově zřízeného ústavu na základě podílu na řešení
vyjmenovaných projektů (článek III.1 Interní dohody) nebo (v nynější verzi zmatečně)
na základě rozhodnutí rektora „na návrh ředitele příslušného vědeckovýzkumného
centra příslušné fakulty CIST“. Takovou nebo obdobnou implementaci považujeme za
nepřijatelnou. Dotační projekty by měly být řešeny v souladu s podmínkami, za kterých
byly získány. Nezříkáme se závazků ve společných projektech (přesahujících rámec
středisek 3724 a 3125), ale jejich řešení je efektivně možné výhradně s využitím výše
popsaných vazeb v rámci SLO, což by v krajním případě mohlo vést k externím formám
spolupráce. Projekty, které byly získány a jsou garantovány zaměstnanci středisek 3724
a 3125 a nepřesahují půdorys těchto středisek, musí být i nadále řešeny v rámci těchto
středisek, jinak by mohlo dojít k porušení zásad zřizovací smlouvy o SLO.
3. Návrh interní dohody (v článku VI.4) předpokládá převod majetku sloužícího k zajištění
realizace dotačních projektů navrhovaných k vyvedení do CIST. S výjimkou majetku
pořízeného přímo z vyváděných projektů se ale jedná o majetek, který slouží
vyváděným projektům obvykle jen z malé části. Došlo by tak k závažnému ohrožení
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realizace dalších projektů. Jsme přesvědčeni, že k převodům majetku by mělo
docházet jen po dohodě vedoucích všech zainteresovaných jednotek a jen v případě,
že spolupráci na projektech nelze zajistit v rámci běžné spolupráce mezi jednotkami.
Navíc je třeba vzít v úvahu, že část majetku alokovaného v současnosti na středisku
3724 byla pořízena před vznikem RCPTM z jiných dotačních titulů.
4. Fondy alokované na PřF UP související s činností středisek 3125 a 3724 (FRIM, FPP, FPP
HV) byly dominantně naplněny úsporami v době před vznikem RCPTM. Prakticky od
vzniku RCPTM pracují střediska PřF UP s přibližně vyrovnanými rozpočty. Prostředky ve
fondech jsou určeny především na průběžnou obnovu zastarávající přístrojové
infrastruktury. Vyvedení části fondů mimo půdorys SLO ohrozí budoucí činnosti SLO.
Jsme hluboce přesvědčeni, že navrhované zřízení CIST a zejména návrh jeho implementace
znamená velmi vážný zásah do struktury PřF UP i celé UP a že se v této fázi jedná o
nedostatečně diskutovaný a nedostatečně připravený krok s dlouhodobými důsledky a
zásadně se stavíme proti jeho realizaci v nyní navrhované podobě.
Musíme také vyjádřit hluboké znepokojení nad způsobem, jakým byl vznik CISTu připraven a
je prezentován. Zejména nad skutečností, že tento záměr byl připraven nejen 'za zády'
akademické obce přírodovědecké fakulty jako celku, ale nebyli o něm s dostatečným
předstihem informováni ani zaměstnanci, kterých by se měl, dle dokumentu „Interní dohoda“,
vznik CISTu bezprostředně dotknout. Dle harmonogramu přípravy CISTu je naplánována mezi
zveřejněním první oficiální informace o přípravě tohoto ústavu a jeho plánovaným schválením
v AS UP perioda pouhých dvou měsíců. Nad tím, že vedení univerzity a center nepovažuje
dotčené zaměstnance za partnery v diskuzi o takto závažném kroku, nám nezbývá než vyjádřit
hluboké politování. Takový postup považujeme za neslučitelný s akademickým prostředím a
pravidly, která jsou v tomto prostředí běžná v civilizovaných zemích. Pokud pro vznik CISTu
jsou vážné důvody, měli by je protagonisté takového záměru obhájit v diskusi na akademické
půdě a teprve z takové diskuse by měl vzejít návrh konkrétní implementace takového záměru.
Adresováno: rektor UP, děkan PřF UP .
Na vědomí: děkan LF UP, ředitelé center RCPTM, CRH a UMTM, ředitel FZÚ AV ČR, předseda a
členové akademického senátu UP, předseda akademického senátu PřF UP, předseda akademického
senátu LF UP.
V Olomouci, 2.10.2018
V příloze na str. 3-4 nachází podpisový arch, na str. 5 seznam pracovníků, kteří svůj podpis
deklarovali elektronickou cestou.
Prohlášení podepsalo 30 odborných a vědeckých pracovníků SLO, elektronickou cestou se
k podpisu připojilo dalších 17 pracovníků.
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