Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
ze dne 2. listopadu 2020
Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.,
Mgr. Viktorie Nesrstová, doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D., doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
Omluveni: RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.,
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Lenka Káňová, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Program:
1. Průběžná zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP Olomouc k 31. 8. 2020
2. Informace o jednání pracovní skupiny připravující návrh Metodiky dělení RVO na UP
3. Různé
K projednávaným bodům byly k dispozici následující dokumenty:
- Průběžná zpráva o hospodaření PřF UP včetně tabulkových příloh
- Návrh FF UP na výpočet dělení RVO na UP, komentář vedení PřF k tomuto návrhu
- Modely dělení RVO zpracované prorektorem Pavlem Banášem
Jednání Ekonomické komise se uskutečnilo dne 2. 11. 2020 a bylo zahájeno ve 14:30. Vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu a aktuální epidemiologické situace proběhlo jednání Ekonomické komise
on-line na platformě ZOOM. Jednání se zúčastnilo 6 ze 7 členů EK, komise byla usnášeníschopná. Předseda
EK v úvodu zrekapituloval navržený program jednání EK, k navrženému programu nezazněly žádné
připomínky.
1. Průběžná zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP Olomouc k 31. 8. 2020
Tajemnice: představila strukturu a obsah průběžné zprávy o hospodaření PřF UP. Bylo komentováno čerpání
provozních prostředků a čerpání fondů. Čerpání probíhá rámcově v souladu s plánem. RCPTM avizovalo, že
na konci roku očekává nedočerpání provozních prostředků ve zdroji 30, toto bude obdobně jako v minulých
letech řešeno výměnou buď vnitrofakultní nebo mezifakultní. Byl podán komentář k čerpání investičních
výdajů, probíhá průběžná aktualizace požadavků na investice dle aktuálních potřeb jednotlivých pracovišť
fakulty, některé plánované investiční položky na děkanátu se staly neinvestičními položkami a bylo možno
je hradit z provozních prostředků. Opatření související s pandemií COVID negativně dopadají na provoz
Pevnosti poznání, skutečné výnosy budou menší, než byl původní plán. Ve spolupráci s ředitelem Pevnosti
poznání dochází k redukci nákladů tak, aby byl výpadek příjmů v maximální možné míře kompenzován. Dále
byly komentovány přesuny ve fondech FRIM a FPP, jedná se buď o výměnu prostředků mezi pracovišti, nebo
o korekci výdajů, které byly v minulosti započtené nesprávnému nákladovému středisku například při
kofinancování společných projektů.

Prof. J. Fiurášek: doplnil komentář paní tajemnice k výměnám prostředků ve fondech, ocenil zavedení
zvláštních SPP pro sledování investičních výdajů jednotlivých pracovišť.
Doc. V. Ondřej: dotaz na kofinancování rekonstrukce budovy 53 v Holici (projekt OP VVV). Bylo započteno
kofinancování této investiční akce katedrou ekologie?
Tajemnice: ano. Obecně byla provedená detailní kontrola investičních výdajů 2 roky zpětně a byla
provedená vyrovnání mezi středisky.
Doc. I Smolová: jaký je aktuální stav Stipendijního fondu a jeho čerpání, v důsledku opatření souvisejících s
pandemií COVID se fond nenaplňuje.
Tajemnice: na středeční jednání AS PřF UP bude připraven aktuální stav čerpání stipendijního fondu.
Po ukončení diskuse navrhl předseda EK usnesení k tomuto bodu a proběhlo hlasování.
Hlasování:
Návrh usnesení:
 Ekonomická komise AS PřF UP doporučuje Akademickému senátu PřF UP vzít na vědomí průběžnou
zprávu o hospodaření PřF UP k 31. 8. 2020.
Výsledek hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
2. Informace o jednání pracovní skupiny připravující návrh Metodiky dělení RVO na UP
Prof. J. Fiurášek: informoval o průběhu a stavu jednání pracovní skupiny připravující nový návrh metodiky
dělení RVO na UP. Pracovní skupinu vede pror. P. Banáš, členy jsou proděkani a další zástupci jednotlivých
fakult. Za PřF UP se jednání účastní proděkan K. Lemr a prof. J. Fiurášek. Byl stručně představený a
komentovaný návrh FF UP na změnu metodiky výpočtu dělení RVO a modelové výpočty zpracované
prorektorem Banášem. FF UP navrhla použít univerzitní RIV body, které byly původně určené pouze pro
kvantifikaci relativního růstu či poklesu výkonu dané fakulty, k absolutnímu rozpočítání prostředků RVO
mezi fakulty. FF UP a další fakulty zpochybňují výsledky hodnocení dle Metodiky 2013 a Hodnocení 2016.
Proběhla detailní diskuse k této problematice, do diskuse se zapojili zejména prof. T. Opatrný, doc. I
Smolová, děkan doc. M. Kubala, doc. M. Botur a prof. J Fiurášek. Kromě obecných principů metodiky dělení
RVO byla rovněž diskutovaná otázka dělení RVO v souvislosti se vysokoškolským ústavem CATRIN.
Vzhledem k tomu, že jednání na univerzitní úrovni stále probíhají, byl tento bod určený pro informaci členů
Ekonomické komise a nebylo k němu navrženo žádné usnesení.

3. Různé
Nikdo z účastníků jednání neměl do bodu Různé žádný příspěvek. Předseda EK proto všem účastníkům
poděkoval a jednání komise ukončil.
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Přijatá usnesení EK AS PřF UP:

 Ekonomická komise AS PřF UP doporučuje Akademickému senátu PřF UP vzít na vědomí průběžnou
zprávu o hospodaření PřF UP k 31. 8. 2020.

V Olomouci dne 2. listopadu 2020

prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
předseda EK AS PřF UP
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