
 
Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ze dne 30. září 2020 

 

Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., 

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Mgr. Viktorie Nesrstová, doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D. 

Omluveni: doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. 

Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. (přítomen od 10:00), Ing. Lenka Káňová, Mgr. Jan Říha, Ph.D.,       

             Ing. Vojtěch Gren, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. 

 

Jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proběhlo ve 

středu 30. září 2020 od 9:30 hodin v malé zasedací místnosti děkanátu PřF UP v budově na tř. 17. listopadu 

12, Olomouc (6. podlaží). 

 

Program: 

1. Navýšení investičních nákladů na akci Dobudování a rekonstrukce přízemní části objektu 47 v Holici 

2. Výroční zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2019 

3. Věcný záměr změn Přílohy č. 1 Statutu PřF UP Organizační řád 

4. Různé 

 

K projednávaným bodům byly k dispozici následující dokumenty: 

- Soubor dokumentů k navýšení investičních nákladů na rekonstrukci objektu 47 v Holici 

- Výroční zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2019 včetně 3 příloh 

- Věcný záměr změn Přílohy č. 1 Statutu PřF UP Organizační řád 

 

V úvodu jednání přivítal předseda EK přítomné členy EK a hosty. Přítomno bylo 6 ze 7 členů EK, komise byla 

usnášeníschopná. Předseda EK zrekapituloval navržený program jednání EK, k navrženému programu 

nezazněly žádné připomínky. 

 

1. Navýšení investičních nákladů na akci Dobudování a rekonstrukce přízemní části objektu 47 v Holici 

 

Dr. J. Říha: představil členům EK návrh na navýšení investičních nákladů na rekonstrukci budovy 47 v Holici.  

Byla stručně zrekapitulovaná historie rekonstrukce této budovy. Stavba byla k 31. 8. 2020 zkolaudovaná, 

nyní probíhají práce na interiéru. Výuka v budově byla zahájená 21. 9. 2020, zatím v provizorním stavu, 

protože ještě nebyla vysoutěžená AV technika z důvodu nutnosti opakování zadávacího řízení na tuto 

veřejnou zakázku. Byly zrekapitulované náklady na investiční akci, které jsou detailně specifikované 

v dokumentech, jež byly EK předložené. K navýšení nákladů došlo v důsledku vyšší vysoutěžené ceny stavby 

oproti původním předpokladům a dále nutným vícepracem, které byly realizované v souladu s uzavřenými 

Dodatky ke smlouvě o dílo. Požadované navýšení nákladů o 8 000 tis. Kč představuje náklady, které již 

fakticky vznikly a nyní je potřeba je pokrýt.    
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Ing. V. Gren: popsal členům EK stavební aspekty akce.  Do projektu byl zapojený až v průběhu realizace 

stavby. Vícepráce byly částečně způsobené tím, že podklady, které UP poskytla projektantovi, plně 

nekorespondovaly se skutečností – problém s dokumentací ke starým budovám v areálu Holice. Dalším 

důležitým faktorem byl nepředvídatelný problém s podložím stavby. Kontrola stavby a stavební dozor 

probíhaly řádně.  

Dr. J. Říha: součástí stavby byly původně i místnosti pro zamýšlenou dětskou skupinu, nerealizováno, 

nebude se kolaudovat. Jde o správné rozhodnutí vzhledem ke změně legislativy, z níž mizí pojem dětská 

skupina. 

Doc. M. Botur: dotaz na to, jak byly uzavírané smlouvy na tuto investiční akci a jak probíhaly veřejné zakázky.  

Prof. J. Fiurášek: stručně popsal proces zadávání zakázek na stavební práce na UP, vše probíhá plně 

v souladu s platnou legislativou a vnitřními normami UP, zde proběhla i důkladná kontrola všech veřejných 

zakázek ze strany ŘO OP VVV. Veškeré informace k veřejným zakázkám lze dohledat na 

https://zakazky.upol.cz/, uzavřené smlouvy včetně dodatků jsou veřejně k dispozici v Registru smluv. 

Doc. I. Smolová: dotaz na dodatečně smluvně objednanou prosklenou stěnu v aule, prosím vysvětlit 

účelnost financování této položky. 

Ing. V. Gren: původní stěna vyrobená z plastových profilů, zásah do stěny by způsobil narušení statiky, 

potřeba celkové výměny a nahrazení hliníkovými profily. Nutné pro splnění tepelně technických parametrů.  

Tajemnice: bylo rovněž potřeba dodržet protipožární opatření, požadavek Hasičského záchranného sboru 

na únikové východy.  

Prof. T. Opatrný: jak bude zajištěno financování navýšených nákladů? 

Tajemnice: prostřednictvím čerpání fondů PřF, zejména Fondu provozních prostředků. 

Po ukončení diskuse navrhl předseda EK usnesení k tomuto bodu a proběhlo hlasování.  

Hlasování: 

Návrh usnesení:  

 EK AS PřF UP doporučuje schválit navýšení investičních výdajů PřF UP pro rok 2020 ve výši 8 000 

tis. Kč na investiční akci Dobudování a rekonstrukce přízemní části objektu 47. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Výroční zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2019 

 

Tajemnice: představila Výroční zprávu o hospodaření PřF UP za rok 2019, její obsah a strukturu.  

 

Písemný dotaz senátora doc. K. Lemra: V položce "jiná stipendia" bylo vydáno přibližně 6 mil. Kč. Jaká 

stipendia (alespoň ta dominantní) se v této kategorii nacházejí? 

 

Tajemnice: jedná se o mimořádná stipendia, z toho: 

  3.155 tis. Kč - vyplaceno katedrami ze zdroje 11 (příspěvek na vzdělávání) 
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  2.399 tis. Kč - vyplaceno děkanátem ze stipendijního fondu 

782 tis. Kč - vyplaceno katedrami z jiných zdrojů (18,19...) 

 

doc. I. Smolová: Zpráva o hospodaření PřF UP za rok 2019 již byla schválená  letos na jaře při projednávání 

a schvalování rozpočtu PřF UP na rok 2020. Proto bychom měli schvalovat pod jiným označením/názvem 

nebo jen vzít na vědomí. Obsahově byl dokument již schválen v rámci procesu schvalování rozpočtu. 

Tajemnice: Nyní předložená Výroční zpráva o hospodaření PřF UP je PR verze určená pro veřejnost.   

Diskuse členů EK a přítomných hostů, shoda na tom, že nyní předloženou Výroční zprávu o hospodaření by 

již EK ani AS PřF UP neměli opakovaně schvalovat, ale pouze vzít na vědomí. Zpráva o hospodaření 

předkládaná spolu s návrhem rozpočtu obsahuje detailnější údaje a tabulky, nyní předložená Výroční zpráva 

představuje výtah ze Zprávy o hospodaření schválené na jaře při schvalování rozpočtu.  

Doc. M. Botur: navrhuje počátkem příštího roku projednat na EK strukturu Zprávy o hospodaření určené ke 

zveřejnění. 

 

Hlasování: 

 Návrh usnesení:  

EK AS PřF UP bere na vědomí formát Výroční zprávy o hospodaření PřF UP za rok 2019 určený ke 

zveřejnění.  

EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP vzít na vědomí formát Výroční zprávy o hospodaření PřF UP za 

rok 2019 určený ke zveřejnění.  

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Věcný záměr změn Přílohy č. 1 Statutu PřF UP Organizační řád 

 

Děkan: podal komentář k předloženému věcnému záměru změny Organizačního řádu PřF UP. Je navrženo 

sloučení Katedry biofyziky s Katedrou experimentální fyziky a vytvoření dvou nových kateder – Katedra 

experimentální biologie a Katedra chemické biologie. Katedra biofyziky je personálně vyprázdněná ve 

prospěch Oddělení biofyziky CRH a ani její vedoucí není na katedře kmenově veden a neafiliuje tam své 

publikace. Nemá tedy smysl katedru udržovat jako samostatnou organizační jednotku. V současné době 

jsou na Katedře biofyziky kmenově vedeni: 

2 profesoři, kteří však mají současně plný úvazek na BFÚ AV ČR v Brně 

2 docenti 

2 doktorandi (úvazky 0,5 a 0,2) 

1 externista, který je přijat úvazkem 0,3 výhradně na řešení projektu 

1 THP 

Dále pak je z katedry hrazena část úvazků 9 pracovníků (celkem 2,6 FTE), kteří jsou kmenově vedeni pod 

oddělením biofyziky CRH a své publikace afiliují výhradně pod CRH-OBF. Z těchto kmenových pracovníků 

KBF oba profesoři požádali o převod do VŠÚ, ostatní souhlasí s tím, že budou převedeni pod KEF. Dále z 

kmenových pracovníků CRH-OBF nechtějí do VŠÚ 2 asistenti, kteří taktéž přejdou na KEF (1 možná na LRR). 

Ostatní pracovníci CRH-OBF požádali o převod na VŠÚ a taktéž převod svých grantů. 
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Stávající vedoucí katedry biofyziky na jaře v konkurzu nepředstavil žádnou smysluplnou koncepci rozvoje 

katedry a komisí byl jednomyslně nedoporučen a nyní je pouze pověřen vedením do 31.12. Jiný kandidát se 

do konkurzu nepřihlásil a od 1. 1. 2021 je tedy katedra bez vedení. S vedoucím KBF byla možnost sloučení 

kateder projednána po neúspěšném konkurzu. Ačkoliv v létě on i většina pracovníků požádala o převod do 

VŠÚ, nyní deklaruje svůj nesouhlas, avšak žádnou smysluplnou alternativu nepředložil. Vedoucí KEF souhlasí 

s převedením pracovníků a převzetím jejich závazků po sloučení kateder. 

Katedra experimentální biologie a Katedra chemické biologie vzniknou přechodem části pracovníků 

z Laboratoře růstových regulátorů a z výzkumných oddělení CRH. Předpokládá se, že na každé z nových 

kateder bude působit cca 25 kmenových zaměstnanců. Byli uvedení klíčoví akademičtí pracovníci, kteří 

budou na těchto katedrách působit.  

V následné diskusi bylo zvažováno, zda  je optimální přistoupit k optimalizaci organizační struktury a rušení 

Katedry biofyziky nyní, nebo zda vyčkat, jak dopadne proces vzniku Vysokoškolského ústavu CATRIN. 

Děkan: upozornil na délku legislativního procesu, změna Organizačního řádu bude trvat několik měsíců. 

Zdůraznil, že všichni dotčení pracovníci spojení s Katedrou biofyziky mají garantované místo na CRH 

oddělení biofyziky nebo na KEF a že navržená organizační změna se nijak negativně nedotkne žádného 

z dotčených pracovníků a pro všechny budou zachované stávající pracovní podmínky. 

V další diskusi se členové EK soustředili na ekonomický aspekt navržené změny Organizačního řádu a bylo 

konstatováno, že navržené změny nemají přímý pozitivní či negativní dopad na rozpočet fakulty jako celku 

a financování jejího provozu, protože se jedná pouze o převod stávajících pracovníků fakulty mezi 

jednotlivými nákladovými středisky fakulty. 

Hlasování: 

Návrh usnesení:  

 EK AS PřF UP konstatuje, že předložený věcný záměr změny Organizačního řádu PřF UP lze 

považovat za fiskálně neutrální ve vztahu k fakultě a jejímu rozpočtu. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Různé 

 

Prof. T. Opatrný: obdržel podnět z RCPTM, děkanát neschválil dva požadavky RCPTM na investice, prosí o 

vyjádření vedení fakulty. 

Tajemnice: obě investice jsou zahrnuty v plánu investic pro r. 2020, který schválil a projednal AS PřF; z 

dokumentu však neplyne povinnost schválené částky investovat a dle potřeb pracoviště se buď pořizují jiné 

nebo další investice nebo se naopak některé z plánovaných investic nerealizují. 

 

1) Instalace vzduchotechniky v laboratořích 

- jedná se o investici 3,5 mil. Kč do budovy VTP, která má být financována z FPP centra;  

- investovat do budovy VTP nepovažujeme za vhodné, zvláště pak, pokud platíme VTP nájem;  

-  panem děkanem bylo rozhodnuto o dočasném pozastavení čerpání fondů, které mají vstupovat do 

případných kompenzací v případě vzniku VŠÚ; 

- ve schváleném plánu investic bylo uvedeno jako investice v RCPTM, nebylo specifikováno, že má jít o 

investici do budovy VTP. 
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2) Planetový mlýn 

- z rozhodnutí pana děkana byla žádost zatím neschválená - stále je platná a evidována v systému SAP 

(modul požadavek na objednávku); 

- dočasné pozastavení čerpání fondů z důvodů uvedených výše; 

- Dr. Jan Filip, Vedoucí skupiny Environmentální nanotechnologie RCPTM, rozhodnutí neakceptoval a 

požádal o přehodnocení rozhodnutí; zdůvodnění - naprosto nezbytný nákup pro řešení celé řady vědeckých 

úkolů a aktivit plánovaných v několika výzkumných projektech; 

- tato nezbytná potřeba vznikla až na konci srpna; 

 

Diskuse k tématu. Byla reflektovaná potenciální problematičnost investice do budovy VTP. Schvalování 

investic je v pravomoci děkana a vedení PřF UP, není rolí EK rozhodovat o schválení či zamítnutí konkrétních 

požadavků na pořízení investic, role EK a AS PřF UP je kontrolní. Ze stran členů EK zaznělo doporučení 

připustit čerpání fondů na pořízení již dříve plánovaných a schválených investic i přes možné komplikace a 

složitou situaci související se vznikem Vysokoškolského ústavu CATRIN. 

 

Žádné další příspěvky v bodu Různé nezazněly a jednání EK AS PřF UP bylo ukončeno ve 12:00 hodin. 

 

Přijatá usnesení EK AS PřF UP: 

 

 EK AS PřF UP doporučuje schválit navýšení investičních výdajů PřF UP pro rok 2020 ve výši 8 000 

tis. Kč na investiční akci Dobudování a rekonstrukce přízemní části objektu 47. 

 

 EK AS PřF UP bere na vědomí formát Výroční zprávy o hospodaření PřF UP za rok 2019 určený ke 

zveřejnění.  

EK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP vzít na vědomí formát Výroční zprávy o hospodaření PřF UP za 

rok 2019 určený ke zveřejnění.  

 

 EK AS PřF UP konstatuje, že předložený věcný záměr změny Organizačního řádu PřF UP lze 

považovat za fiskálně neutrální ve vztahu k fakultě a jejímu rozpočtu. 

 

 

 

 

V Olomouci dne 30. září 2020                                                      prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 

                                                                                                                      předseda EK AS PřF UP 

 


