Rektor UP
Děkan PřF UP
Děkan LF UP
Akademický senát UP
Akademický senát PřF UP
Akademický senát LF UP

V Olomouci dne 3.10.2018

Vážený pane rektore, páni děkani, členové a členky senátů,
níže uvedení pracovníci středisek 3134 na PřF a 1963 na LF se rozhodli vyjádřit k záměru založení
nového vysokoškolského ústavu známého pod zkratkou CIST:
1. Považujeme za nekorektní způsob, jakým byl záměr vypracováván, kdy v režimu přísného
utajení byl vytvářen celý koncept pouze s řediteli výzkumných center na PřF a LF, nikoliv
s vedením fakulty PřF a vedoucími výzkumných skupin, které v centrech působí a podílí se
svým výkonem na fungování těchto center. Domníváme se, že nekorektní způsob jednání
ohrožuje demokratické principy řízení univerzity, což může v konečném důsledku výrazně
poškodit mezilidské vztahy, které jsou klíčové pro úspěšný rozvoj UP.
2. Časový prostor pro vyjednávání o podmínkách tak rozsáhle změny organizační struktury UP,
která má nastat v příštím roce, považujeme za nedostatečný a celý postup za nátlakový.
3. Důvodová zpráva tak, jak nám byla představena, je v mnoha pohledech nekonkrétní. Některé
závěry interpretované jako důvody považujeme za irelevantní.
4. Návrh „Interní dohody“ (ID) považujeme pro obě dotčené fakulty za nepřijatelný. Příkladem
může být převod výrazné části majetku vyjmenovaných středisek na CIST. V tomto ohledu je
nutné zdůraznit, že PřF a LF UP velkou měrou dofinancovaly pořízení některých přístrojů,
hradily jejich údržbu a opravy v částkách, které jsou z našeho pohledu velmi významné.
Direktivní přesun duševního vlastnictví vytvořeného na jednotlivých fakultách do CIST bez
souhlasu vedení jednotlivých fakult a původců těchto výstupů považujeme za naprosto
nekorektní. Rovněž další majetek nebyl pořizován čistě z prostředků centra, pro které
pracujeme, ale byl pořízen i z jiných zdrojů, získaných zejména na PřF UP.
5. Nesouhlasíme rovněž s direktivním převedením prostředků získaných za smluvní výzkum.
Vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli další generování tohoto zdroje dočasně zastavit,
což povede k účetní ztrátě na středisku 1963 za letošní rok.
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Celý koncept vzniku CIST jako nejsilnější vědecké instituce v ČR je z našeho pohledu postaven
na direktivně řízené kompilaci výstupů, infrastruktury, majetku, grantových a jiných
prostředků vstupujících subjektů. Zřízení CIST tak, jak je zdůvodněno, nedává žádnou reálnou
záruku zásadního zvýšení vědeckého výkonu jednotlivých zúčastněných subjektů. Po stránce
administrativní a finanční se bude jednat o velmi komplikovaný proces vzniku a následného
fungování.
Jako zásadní fakt, kvůli kterému vyjadřujeme svůj nesouhlas s připravovaným záměrem,
považujeme skutečnost, že dojde k výraznému oslabení obou fakult z pohledu jejich výkonu,
budou zbaveny nezanedbatelné části majetku, finančních prostředků a výsledků duševního
vlastnictví, což bude mít zásadní negativní dopad na hodnocení těchto fakult a jejich
fungování v dlouhodobém horizontu.

Ke 5.10.2018 bylo připojeno 32 podpisů
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