Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
ze dne 10. prosince 2020
Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., , Mgr. Viktorie Nesrstová,
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D., doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Omluveni: doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Program:
1. Návrh statutu RCPTM
2. Technická dohoda ke zřízení VŠÚ
Jednání Ekonomické komise se uskutečnilo dne 10. 12. 2020 a bylo zahájeno v 9:30. Vzhledem
k vyhlášenému nouzovému stavu a aktuální epidemiologické situace proběhlo jednání Ekonomické komise
on-line na platformě ZOOM. Předseda EK v úvodu zrekapituloval navržený program jednání EK,
k navrženému programu nezazněly žádné připomínky.
1. Návrh statutu RCPTM
Prof. J. Fiurášek: požádal pana děkana o úvodní komentář k návrhu nového statutu RCPTM.
Děkan: návrh reaguje na nález vnitřního auditu UP, že stávající statut RCPTM je neplatný. Cílem návrhu je
zjednodušení organizační struktury a odstranění kompetenčních sporů. Návrh obsahuje evaluaci jednotek
RCPTM. Výzkumné jednotky by v budoucnu mohly flexibilně vznikat a zanikat podle aktuálních potřeb.
Prof. J. Fiurášek: požádal pana děkana o vyjádření k připomínkám, které zaslal prof. Michal Otyepka.
Děkan:








RCPTM vedení – na NS 3720 kmenově vedeno 6 pracovníků, může dojít k převodu pod jiná
nákladová střediska, nebo mohou případně zůstat i na tomto NS.
Nejedná se o organizační změnu ale o změnu manažerských kompetencí.
Nic nebrání tomu, aby výzkumné jednotky RCPTM administrativu fakticky sdílely i do budoucna.
Vědecká rada RCPTM a Správní rada RCPTM jsou nadbytečné orgány. V rámci řešení projektů a
projektového řízení si řešitelský tým může poradní orgány pro potřeby realizace projektu sestavit.
Problematika potřebnosti administrace změn na projektech OP VVV – nejedná se o větší změnu
než v případě vytvoření VŠ ústavu CATRIN. Skupina prof. Schmukiho již z RCPTM odešla, nepůsobí
na PřF a nachází se mimo struktury RCPTM.
Podmínkami OP VaVpI již UP není vázaná, doba udržitelnosti skončila.

Diskuse k rozpočtu a financování RCPTM. Rozpočet pro výzkumné jednotky RCPTM bude sestavovaný
stejným způsobem jako doposud, pokud budou tyto jednotky součástí PřF. V případě hromadného odchodu
pracovníků do VŠÚ bude struktura RCPTM dle potřeby dále aktualizovaná.
Doc. I. Smolová: dotaz na přiřazení jednotek RCPTM k oborům pro účely voleb do AS PřF UP.
Děkan: bude diskutováno na Legislativní komisi, tuto úpravu bude zřejmě třeba promítnout přímo do
základních norem PřF.
Prof. J. Fiurášek: požádal pana děkana o odpověď na písemný dotaz doc. L. Luhové, jaký je účel
předloženého nového statutu.
Děkan: cílem je vypořádání auditu, odstranění nesrovnalostí a dosažení stavu, který je v souladu se
zákonem. Statut je třeba novelizovat, aby PřF nemohla být nařčena z nečinnosti.
Doc. M. Botur: Zaměřme se na ekonomický aspekt předloženého návrhu. Návrh nemá žádný přímý dopad
na rozpočet fakulty.
Po ukončení diskuse navrhl předseda EK usnesení k tomuto bodu. V diskusi s členy EK byla formulace návrhu
usnesení doladěna a následně proběhlo hlasování.
Hlasování:
Návrh usnesení:
 EK AS PřF UP konstatuje, že předložený návrh statutu RCPTM je fiskálně neutrální ve vztahu k
rozpočtu PřF UP.
Výsledek hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Po hlasování doc. I. Smolová opustila jednání z důvodu účasti na jednání předsednictva RVŠ.

2. Technická dohoda ke zřízení VŠÚ

Prof. J. Fiurášek: požádal pana děkana o úvodní komentář k Technické dohodě.
Děkan: okomentoval návrh Technické dohody, zmínil ekonomické aspekty a navržené kompenzace,
rozdělení podílů na vnitřním dluhu fakulty (stavby Holice a Pevnost poznání), kompenzace výpadku příjmů
děkanátu PřF (RVO, režie z grantů a projektů).
Doc. M. Botur – vznik VŠÚ bude mít značné dopady na ekonomiku fakulty, Technickou dohodu bychom
neměli neschvalovat, dokud nebude tento dopad známý, doporučuje konzervativní postup, měly by se
dojednat i všechny související dílčí dohody.
Prof. J. Fiurášek: zmínil písemné připomínky pana prorektora Banáše, které byly zaslané všem členům EK i
panu děkanovi. Požadavek pana prorektora, aby AS PřF UP již nyní odsouhlasil ratifikaci Technické dohody,
nepovažuje za vhodný. Ztotožňuje se s návrhem usnesení, které k tomuto bodu naformuloval pro jednání
AS PřF UP předseda AS PřF UP prof. Opatrný.
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Děkan: dohodu o užívání budov a majetku (provozní řád zaslaný pror. Banášem) bude potřeba zásadně
přepracovat. Nepůjde o sdílení dvěma rovnocennými uživateli, CATRIN bude na PřF v pronájmu.
Doc. V. Ondřej: upozornil na problematiku skleníku RD2 CRH –
technologických instalací se nachází na jiné budově.

otázka hygienického zázemí, část

Děkan: do přípravy pravidel pro užívání budov a majetku budou zapojeni paní tajemnice a správa budov.
Dr. M. Fňukal: měl by se upřesnit a uzavřít seznam osob, které odejdou do VŠÚ.
Děkan: je potřeba zaměstnance seznámit s rámcovou dohodou, jednat s nimi o využití přístrojů a místností.
Prof. T. Opatrný: podal vysvětlující komentář k podnětu pror. Banáše. Zaslaný materiál je prvotní návrh,
který bude vyžadovat úpravy a aktualizace.
Děkan: jednání o zaměstnancích, budovách, majetku a financích by měl být iterativní proces, který bude
postupně konvergovat k finálnímu stavu.
Doc. M. Botur: upozornil, že situace zaměstnanců, kteří jednostranně přešli do CATRIN před uzavřením
dohod a nastavením pravidel užívání majetku, může být používaná k nátlaku na PřF při dalším jednání.
Prof. J. Fiurášek: dotaz na harmonogram dalších jednání, v jakém časovém horizontu může proběhnout
příprava dílčích dohod.
Děkan: předpokládá, že celý proces zabere nejméně několik měsíců, zahájení jednání očekává v lednu 2021.
Prof. J. Fiurášek: prosba o vypořádání připomínek zaslaných paní docentkou Luhovou.
Děkan: připomínky byly vypořádané e-mailem, který zaslal přímo paní docentce. Hlavní body odpovědi na
připomínky byly následně panem děkanem na jednání EK zrekapitulovány.
Jednání EK opustil doc. M. Botur.
Prof. J. Fiurášek: požádal pana dekana o vypořádání písemných připomínek k Technické dohodě zaslaných
panem docentem Bednářem.
Děkan: okomentoval hlavní připomínky doc. Bednáře, zopakoval argumenty a informace, které již během
jednání EK zazněly, stručně znovu okomentoval problematiku finančních kompenzací.
Prof. J Fiurášek: vzhledem k tomu, že přítomni jsou pouze čtyři členové EK ze sedmi, navrhuje projednat a
schválit usnesení EK AS PřF UP k tomuto bodu formou per rollam. Navrhuje, aby usnesení vycházelo
z návrhu usnesení, který k tomuto bodu pro jednání AS PřF UP zformuloval prof. Opatrný.
Protože již nezazněly žádné další dotazy či připomínky, prof. Fiurášek ukončil jednání EK AS PřF UP.

V Olomouci dne 10. prosince 2020

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