Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
ze dne 2. března 2020

Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Roman Chvátal,
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.,
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., Mgr. Lukáš Weber
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Lenka Káňová, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
Jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci proběhlo
v pondělí 2. března 2020 od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti děkanátu (6. podlaží) do 17:30
hodin.
Program:
1. Informace k činnosti komise k VŠÚ - Aktuální stav jednání k VŠU - Technická dohoda mezi
RUP v Olomouci a PřF UP v Olomouci
2. Investiční akce PřF UP - aktualizace
3. Ekonomika VŠÚ – podklady z AS UP v Olomouci
4. Různé
4.1. Zabezpečení vysoušečů (podnět z jednání AS PřF UP)
4.2. Informace o řešených projektech na RCPTM

K projednávaným bodům byly k dispozici následující dokumenty:
- Dokument k: V rámci usnesení č. 4 z 11. prosince 2019 AS UP žádal tyto
informace/podklady: Zadání 1 - 6
- CATRIN - činnosti
- CATRIN – organigram a vztah k UP
- Metodika dělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace (DKRVO) na UP v roce 2020
- Modelový výpočet dělení RVO pro rok 2020

1. Informace k činnosti komise k VŠÚ - Aktuální stav jednání k VŠU - Technická dohoda mezi
Rektorátem Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci

Smolová: Sdělena základní informace, že proběhlo již několikáté jednání Komise AS UP v Olomouci ve
věci Technické dohody, na jednání byl přítomen děkan PřF UP v Olomouci a za RUP prorektorka doc.
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Marešová. Z jednání komise jsou zápisy. Na druhém zasedání byla definována kritická místa, kde
nedošlo mezi smluvními stranami ke shodě a musí být řešena. Výchozím pro jednání jsou zaslaná
stanoviska PřF UP v Olomouci a RUP. Na třetím jednání byla odsouhlasena kritická místa vedením PřF
UP a RUP a v následných jednáních byla hledána shoda či kompromisní varianty řešení. V horizontu
14 dní je pravděpodobné, že bude finalizována textace technické dohody (východisek pro technickou
dohodu).
2. Investiční akce PřF UP v Olomouci pro rok 2020 - aktualizace.
AS PřF UP v Olomouci byl v lednu 2020 předložen plán investičních akcí pro rok 2020, který
zahrnoval:
- Plán stavebně-investičních akcí PřF UP v Olomouci pro rok 2020
- Plán investičních akcí PřF UP v Olomouci pro rok 2020 - vybavení
- Plán investic kateder a pracovišť PřF UP v Olomouci pro rok 2020

Název

Hodnota
investice
vč. DPH

Vlastní
zdroje

Cizí
Komentář EK AS PřF UP
zdroje

INVESTICE
4.

Oprava žaluzií v aule

1 210

1210

0

Diskuse: požadavek: specifikace nákladů. I přes to,
že se jedná o výměnu motorů a žaluzií, považuje EK
AS PřF UP náklady vysoké.

4.

Oprava žaluzií v aule

726

726

0

V rámci opravy dojde opravě lamel (truhlářské
práce) a úpravě vzduchotechniky, která bude
zajišťovat odtah horkého vzduchu mezi zataženými
žaluziemi a okny. Vlivem kondenzace vody v
meziprostoru okna a žaluzí došlo k degradaci
potahového materiálu žaluzií, proto bude nutné
opětovné odýhování.

Schválené
01/2020

Aktualizace

3. Ekonomika VŠÚ
K dispozici:
- Dokument k: V rámci usnesení č. 4 z 11. prosince 2019 AS UP žádal tyto
informace/podklady: Zadání 1 - 6
- CATRIN - činnosti
- CATRIN – organigram a vztah k UP
- Metodika dělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace (DKRVO) na UP v roce 2020
- Modelový výpočet dělení RVO pro rok 2020
Smolová: Základní informace o projednávání materiálu nazvaného: „2020,02-01 vyjádření
k usnesení č. 4 z 11. 12. 2019“ na EK AS UP v Olomouci a na AS UP v Olomouci.
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K předložení finální verze metodiky dělení RVO mezi jednotlivé fakulty UP a VŠÚ UP, včetně
modelového výpočtu, z něhož bude jasně patrný dopad navržené metodiky, zatím nebyla dána
k dispozici zdrojová data, výpočet nelze ověřit. V dokumentu se uvádí, že modelový výpočet je
proveden pouze částečně, data jsou stále ještě upřesňována fakultami, např. kategorizace
nakladatelství a část dat prochází kontrolou. Jedná se tedy o průběžný stav a je uvedeno, že bude
aktualizováno a finalizováno.
Předložení finální verze systému odvodů na RUP, ze které bude jasně patrný podíl VŠÚ na
těchto odvodech – zatím předloženo nebylo.
Předložení návrhu opatření a finančních mechanismů pro případ, že se nenaplní avizované
externí a projektové příjmy vysokoškolského ústavu – prorektor Banáš na jednání EK AS UP
konstatoval finanční zralost ústavu, za předpokladu že vznikne. Tuto zralost odvozuje od doposud
řešených projektů a úspěšnosti center, která mají být ústavu integrována. Uvedl, že u center/
ústavu není třeba postupovat jinak než u jakékoliv jiné fakulty, v případě problémů lze hledat
zdroje především u těchto, mandatorní výdaje nezatěžují provoz.
Dosažení úplné dohody s vedením PřF UP na znění technické dohody o podmínkách realizace
organizační změny na UP spočívající ve zřízení VŠÚ - jednání probíhají, viz dostupné zápisy,
jednání realizována v mediačním duchu, mnoho aspektů vyřešeno, pracuje se na finální verzi
dokumentu.
Dosažení shody na rozdělení nemovitého a movitého majetku UP, který je v současné době
užíván a spravován PřF UP.
AS UP žádá rektora UP, aby výše uvedené požadavky vypořádal nejpozději s předložením
dopracované verze návrhu Statutu VŠÚ a aby současně s dopracovanou verzí návrhu Statutu
VŠÚ předložil AS UP přehled kompetencí a povinností jednotlivých orgánů VŠÚ a vzájemné
vazby na orgány UP, ze kterého budou patrné mechanismy kontroly a dohledu nad řádným
fungováním VŠÚ – statut VŠU doposud schválen nebyl.
Usnesení EK AS UP v Olomouci: EK AS UP bere dokument na vědomí, jednotlivé body vázané na
projednání ekonomické komise k technické dohodě musí být dopracovány a doplněny v
souvislosti se závěry jednání této komise a také komise k technickým dohodám.

Metodika dělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
(RVO).
Diskuse k několika bodům, primárně problém:
- s absencí zdrojových dat;
- hodnocení publikací v případě monografií - ad-hoc přiřazení bodových hodnot jednotlivým
kategoriím monografií;
- ad-hoc přiřazení bodů nejen u monografií, ale i např. kapitol nebo výsledků aplikovaného
výzkumu;
- při dělení RVO sčítají fakultám body za různé typy výsledků, což prakticky znamená, že se
nějak nastavují relativní váhy jednotlivých typů výsledků. Do jisté míry je to inspirované
Metodikou 2013, ale je v tom řada ad hoc nastavení. Ty body a váhy nelze nějak zcela
objektivně určit a spočítat, vždycky to nakonec bude ad hoc (potažmo politické) rozhodnutí;
- související s udělováním vah např. v případě hodnocení publikací z projektu CERN-ATLAS na
urychlovači LHC v CERNu ad.
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Usnesení:
EK AS PřF UP v Olomouci žádá zdrojová data pro výpočet a výpočtové algoritmy pro metodiku
dělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (RVO),
institucionálního financování ukazatele A + K a ukazatele P.

Hlasování:
 EK AS PřF UP v Olomouci žádá zdrojová data pro výpočet a výpočtové algoritmy pro
metodiku dělení institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné
organizace (RVO), institucionálního financování ukazatele A + K a ukazatele P.
Výsledek hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

4. Různé
4. 1. Zabezpečení vysoušečů (podnět z jednání AS PřF UP)
Na základě podnětu AS PřF UP v Olomouci se EK AS PřF UP v Olomouci zabývala otázkou vysoušečů a
požádala tajemnici o předložení variant řešení. Preferována bude ekonomicky a ekologicky udržitelná
varianta. Primárně řešená pro 1. a 5. NP budovy PřF Envelopa. Konzultace Ing. Koláře a doc. Krupky:
nedostačená kapacita sušáků rukou na veřejných toaletách v centrální části objektu v 5.NP, obdobný
problém pozorujeme také v 1.NP a 6.NP. V době mezi výukami jde na toaletu spoustu studentů a
zaměstnanců, a vzhledem k tomu, že na toaletách je umístěn jeden sušák, tvoří se fronty a někteří si
utírají ruce kalhot.
Stejný problém řeší i v objektu Pevnosti poznání, kde se tvoří nejen fronty, ale papírové ubrousky
házejí návštěvníci do toalet a tím dochází k ucpávání přečerpávacích čerpadel a musíme je vyčistit
(min. 1x měsíčně), proto je návrh i do Pevnosti poznání. Členové EK dostali k dispozici cenové
kalkulace, kdy se rozhodují ve variantách řešení:
1.
2.
3.
4.

doplnění do celého objektu Envelopa a Pevnosti
doplnění do části objekt Envelopa a Pevnosti (ENV – 1.NP, 5.NP, 6.NP, PP – 1.NP, 2.NP, 3.NP)
doplnění pouze do části objektu Envelopa (ENV – 1.NP, 5.NP, 6.NP)
žádné z navržených řešení, důvod: ..........................
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4. 2. Podněty z jednání AS UP v Olomouci ze dne 22. ledna 2020, zejména aktuální stav řešení
projektů na RCPTM.
Usnesení EK AS PřF UP v Olomouci 27. ledna 2020: „EK AS PřF UP v Olomouci se byť v relativně krátkém
časovém prostoru seznámila s dostupnými materiály k vybraným řešeným projektům v rámci RCPTM (Zprávy o
realizaci projektů, Zápis z jednání Správní rady RCPTM ze dne 16. prosince 2019), na základě nichž nebyly
identifikovány bezprostřední hrozby/ohrožení řešení projektů. Z aktuálně dostupných materiálů není možné
konstatovat, že by mělo dojít k finančnímu ohrožení či finanční újmě PřF UP v Olomouci či UP v Olomouci“.

EK AS PřF UP v Olomouci se bude nadále problematikou zabývat a pro své následné jednání si
vyžádala další materiály:
- seznam zapojených osob do řešení projektů na RCPTM (i úvazků), za jednotlivé projekty;
- celkový plán monitorovacích indikátorů;
- podrobné ekonomické informace k RCPTM – srovnání hospodaření za rok 2018 a 2019 náklady, výdaje, příjmy podle SPP prvků a položek.
Za EK AS PřF UP požádáno (19. února 2020) vedení RCPM o následující informace týkají projektů
řešených na RCPTM a které jsou v souladu se zaslanými informacemi AS UP aktuálně předmětem
obav o jejich možné ohrožení. U projektů, které považujete za ohrožené, prosím o informace:
1. seznam řešených projektů na RCPTM - včetně zapojených osob do řešení (i úvazků) + plán plnění
indikátorů - aktuální s výhledem pro 2020.
K RCPTM také pro posouzení celkového hospodaření:
2. Ekonomické informace k RCPTM – srovnání za rok 2018 a 2019 - náklady, výdaje, příjmy podle SPP
prvků a položek.
K dnešnímu dni, tj. 2. březnu 2020 EK AS PřF UP v Olomouci nemá materiály k dispozici, proto se jimi
bude zabývat na nejbližším zasedání.

4.3. Podnět prof. RNDr. Zdeňka Trávníčka, Ph.D. (ze dne 27. ledna 2020)
V souladu s vnitřním předpisem PřF-A-04/05-ÚZ11 (Statut Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci), se
na AS PřF UP v Olomouci obrátil prof. Zdeněk Trávníček s žádostí o prověření a prošetření důvodného
podezření z možného opakovaného porušování některých zákonných norem ČR (např. Vyhlášky č.
416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě) a předpisů UP (např. B3-13/8-SR-ÚZ03 o oběhu
a zpracování účetních dokladů na UPOL) v kontextu možného neúčelného, nehospodárného a
neoprávněného nakládání s veřejnými prostředky, které byly nebo jsou součástí rozpočtu PřF UP v
Olomouci. O informaci požádala EK AS PřF UP na svém zasedání 27. ledna 2020 tajemnici Ing.
Káňovou, následně se informovala o aktuálních procesech/úkonech, které v záležitosti probíhají.
Ing. Káňová: Záležitost je v řešení Policií ČR a záležitostí se zabývá Škodní komise PřF UP v Olomouci,
EK AS PřF UP v Olomouci bude dán zápis z jednání k dispozici.
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Závěr jednání Škodní komise PřF UP v Olomouci: „Škodní komise PřF UP konstatuje, že celková účetní
bilance v souvislosti s uvedenými úkony činí 0 Kč. Ke dni 24. 2. 2020 tedy Univerzita Palackého a její
součást PřF v souvislosti s tímto případem nepostrádá žádné finanční prostředky na svém účtu.
Komise nevidí žádnou škodu, kterou by mohla univerzita vymáhat.“
4.3.
Problematika procesů a postupů na UP v Olomouci
Všeobecná diskuse nad příklady špatné praxe procesů a postupů na UP v Olomouci:
- nefunkčnost systému cestovních příkazů;
- komplikace se systémem zadávání objednávek, faktur;
- složitosti systému;
- nekoordinované schvalování příkazců operací, nadřízeného pracovníka apod.;
- uživatelsky nepřívětivá prostředí v rámci IS na UP v Olomouci – nezlepšující se;
- neexistence zmapování procesů a postupů na UP v Olomouci;
- nedostatečné výstupy analytických útvarů, které by mohly přispět k optimalizaci procesů;
- rostoucí administrativní zátěž pracovníků ad.
Usnesení:
EK AS PřF UP v Olomouci žádá vedení UP v Olomouci o urychlené řešení problémů souvisejících se
spisovou službou, účetními systémy, tristní situací s cestovními příkazy, neexistujícím IS v oblasti
akreditací SP a problémy s IS HAP i IS HOP.
Hlasování:
 EK AS PřF UP v Olomouci žádá vedení UP v Olomouci o urychlené řešení problémů
souvisejících se spisovou službou, účetními systémy, tristní situací s cestovními příkazy,
neexistujícím IS v oblasti akreditací SP a problémy s IS HAP i IS HOP.
Výsledek hlasování: pro: 7

V Olomouci dne 3. března 2020

proti: 0

zdržel se: 0

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
předsedkyně EK AS PřF UP
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