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

ze dne 20. září 2019 

 

Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.,  

               RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., 

Mgr. Lukáš Weber 

Omluven: Mgr. Roman Chvátal 

 

Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (děkan), Ing. Lenka Káňová, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.,  

             

Jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proběhlo 

v pátek 20. září 2019 od 10:30 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu (6. podlaží). 

 

Program: 

1. Připomínky k materiálům zaslaným RUP k věcnému záměru změny Statutu UP a věcného 

záměru Statutu vysokoškolského ústavu 

2. Připomínky k předložené organizační změně 

3. Připomínky k předloženému ekonomickému rozboru 

 

 

Kontext 

AS UP v Olomouci žádal rektora o: 

1. Předložení věcného záměru změny Statutu UP a věcného záměru Statutu vysokoškolského ústavu. 

2. Předložení organizační změny dle č. 13 JŘ AS UP. 

2. Ekonomický rozbor včetně finančních dopadů na stávající součásti. 

3. Závazek, že metodika dělení příspěvků a dotací nebude v souvislosti se vznikem nové jednotky 

upravována tak, aby zvýhodňovala nově vzniklou součást, a zároveň bude garantováno, že případná 

změna metodiky nebude mít negativní finanční dopad na stávající součásti. 

4. Garance rektora podepsaná 12. září 2019. 

5. Každoroční vyhodnocení realizace záměru po dobu pěti let od doby vzniku ústavu. 
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1. Připomínky k materiálům zaslaným RUP k věcnému záměru změny Statutu UP a věcného 

záměru Statutu vysokoškolského ústavu 

EK AS PřF UP v Olomouci projednala zaslané materiály, proběhla podrobná diskuse, ve které byly 

řešeny zejména ekonomické požadavky, ekonomický rozbor a navrhovaná organizační struktura 

vysokoškolského ústavu. Na základě požadavků schválených AS PřF UP v Olomouci dne 18. září 2019 

a proběhlé diskuse EK AS PřF UP v Olomouci navrhuje následující usnesení: 

 

 EK AS PřF UP v Olomouci požaduje doplnění předloženého věcného záměru Statutu 

vysokoškolského ústavu o jednoznačný závazek naplnění „Minimálních nepodkročitelných 

požadavků PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu“ formou vložení 

požadavků, schválených AS PřF UP, do věcného záměru Statutu vysokoškolského ústavu v 

podobě samostatné kapitoly. 

 

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

 

 
Hlasování: 

 EK AS PřF UP v Olomouci požaduje jako nezbytné uzavření technické dohody naplňující 

„Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UPOL pro technickou dohodu o vzniku VŠ 

ústavu“ mezi rektorem a děkany dotčených fakult ještě před schválením organizační 

změny zřízení vysokoškolského ústavu. 

 

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

 
Zároveň EK AS PřF UP v Olomouci doporučuje, aby byla přijatá doporučení EK AS PřF UP v Olomouci 

předložena k hlasování per rollam AS PřF UP a byla zaznamenána do připomínkovacího formuláře 

k zaslaným dokumentům z RUP. 

 

2. Připomínky k předložené organizační změně 

- V případě předloženého Věcného záměru k vydání novely Statutu Univerzity Palackého 

v Olomouci je četně pouze doplňováno slovní spojení ředitel vysokoškolského ústavu bez 

hlubší analýzy, zda je jeho postavení rovnocenné s volenými děkany a rektorem, což 

považujeme za zásadní s ohledem na svěřené pravomoci. Požadujeme podrobnější rozbor a 

stanovisko Legislativní komise AS UP v Olomouci. 

 

3. Připomínky k předloženému ekonomickému rozboru 

- Ekonomický rozbor  - podrobně byl y analyzovány uvedené výpočty, zejména plánované 

příjmy vysokoškolského ústavu a strategií k jejich naplnění. Pro zhodnocení reálnosti 

uvedených výpočtu považuje EK za nezbytné předložení seznamu (v rámci GDPR 

anonymizovaného) zaměstnanců, kteří budou zaměstnanci vysokoškolského ústavu.  
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- Požadavky na prostory pro zaměstnance, kteří se rozhodnou na PřF UP v Olomouci zůstat a 

kvalitní zabezpečení výukových a laboratorních prostor. Součástí věcného záměru je  

informace, že se z výzvy MŠMT z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

veřejných vysokých škol počítá UP se počítá s výstavbou budovy F1, jejíž projekt byl 

postupně připravován a aktualizován od roku 2008. Tato budova bude napojena 

na současnou budovu CRH-F2 a bude s ní sdílet současné schodiště a výtah. EK AS PřF UP 

požaduje upřesnění, zda budova F1 je plánována pro vysokoškolský ústav nebo PřF UP. 

- V části Ekonomický rozbor včetně finančních dopadů na stávající součásti (Část 2: Návrh 

organizační změny – zřízení vysokoškolského ústavu, kapitola 5 : Ekonomický rozbor k 

návrhu na zřízení vysokoškolského ústavu na Univerzitě Palackého v Olomouci, podkapitola 

5.4: Současné podíly center na odvodech na fakulty a změny po převedení očekávaných 

podílů na VŠ ústavu)  EK AS PřF UP potvrzuje, že usnesení a doporučení, která adresovala AS 

PřF UP při předložení materiálů týkajících se požadavků PřF UPOL pro technickou dohodu o 

vzniku VŠ Ústavu a vyrovnání části ztrát PřF UPOL, považuje za platná i pro připomínkování 

dokumentů zaslaných RUP, zejména k zaslanému Ekonomickému rozboru včetně finančních 

dopadů vzniku vysokoškolského ústavu na stávající součásti. Po zasedaní AS PřF UP dne 18. 

září 2019 schválené požadavky ve formě: „Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UPOL 

pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu“ a „Vyrovnání části ztrát PřF UPOL“ ve formě 

usnesení AS PřF UP považuje za klíčová a doporučuje doplnění informací uvedených již v 

zápise EK AS PřF UP zed ne 16. září 2019 do vypořádání připomínek k věcnému záměru. Pro 

přehlednost je opakovaně uvádíme: 

 EK AS PřF UP požaduje předložení způsobu financování výstavby budovy F1 v areálu 

Holice. Pokud bude k financování využitý ISPROFIN či jiné projekty a fondy, pak 

požaduje EK AS PřF UP rozbor, který bude dokladovat, že je financování v souladu 

s plánovaným účelem využití budovy F1. Pokud stavba budovy F1 musí být 

kompenzovaná prodejem jiné budovy ve vlastnictví UP (v případě využití ISPROFIN, 

budova Hynaisova 9), pak EK žádá doložit, že je vše realizováno s péčí řádného 

hospodáře a souhlasem všech zainteresovaných. 

 EK AS PřF UP považuje akceptování požadavku, že změna pracovního zařazení 

stávajících zaměstnanců PřF UP do CIST bude v souladu se zákoníkem práce 

provedena dohodou o změně pracovního poměru na základě svobodného 

informovaného souhlasu každého zaměstnance, za zásadní předpoklad pro možný 

vznik vysokoškolského ústavu. Stejně tak je zásadní, aby každý pracovník měl 

jednoznačně vymezenou příslušnost k pracovišti, čili např. to, kdo je jeho 

nadřízeným. 

 EK AS PřF UP požaduje provedení modelového výpočtu dělení institucionálních 

prostředků na UP mezi jednotlivé součásti pro rok 2019 ze známých dat, kde bude 

na konkrétních datech demonstrováno, jak by bylo dělení prostředků ve zdrojích 11 

a 30 provedeno v případě existence VŠ ústavu. 
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 EK AS PřF UP požaduje deklaraci, jak bude při sestavování rozpočtu UP ve zdroji 11 

postupováno při dělení ukazatele K, kde hraje roli vědecký výkon fakult (doposud 

RIV body, do budoucna případně i další obdobné ukazatele související s vědeckým 

výkonem).  

 EK AS PřF UP požaduje vyjasnit, zda a jak bude zajištěna kontinuita a stabilita dělení 

financí ve zdroji 11. Pokud budou pracovníci CIST nadále participovat na výuce na 

PřF a budou za to finančně hrazeni z PřF, měl by se pro účely dělení zdroje 11 

započítat vědecký výkon CRH a RCPTM na PřF. 

 EK AS PřF UP požaduje při alokaci prostředků na projekty IGA na fakulty započíst 

vědecký výkon CRH a RCPTM ve prospěch PřF tak, jak je navrženo v materiálu RUP k 

CIST zaslaném v neděli 15. září 2019.  

 EK AS PřF UP požaduje maximální možnou míru stabilizace institucionálního 

rozpočtu a minimalizaci meziročních výkyvů.  

 

 

 

Příloha: 

Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UP v Olomouci pro technickou dohodu o vzniku VŠ 
ústavu (po projednání v AS PřF a před projednáním s odbory, po těchto jednáních mohou být 
požadavky upraveny), včetně přílohy Vyrovnání části ztrát PřF UP v Olomouci. 
 

 

 
 
 

 

 

 

V Olomouci dne 20. září 2019                                                      doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

                                                                                                                   předsedkyně EK AS PřF UP 

 
 


