Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
ze dne 1. února 2021
Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.,
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D., doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D., RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Omluveni: Mgr. Viktorie Nesrstová
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Lenka Káňová, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Program:
1. Plán investic PřF UP pro rok 2021
2. Financování vysokých škol v a metodika dělení rozpočtu na UP v roce 2021
K projednávaným bodům byly k dispozici následující dokumenty:
1. Detailní plán investic v členění investice pracovišť, investice fakulta - budovy a investice fakulta –
vybavení.
2. Písemné odpovědi paní tajemnice na dotazy k plánu investic předložené senátory doc. Lemrem a
prof. Fiuráškem
3. Aktuální materiály z webu MŠMT týkající se rozpočtu VŠ v roce 2021 a dělení RVO na celostátní
úrovni v letech 2021 až 2025

1. Plán investic pro rok 2021
Prof. J. Fiurášek přivítal všechny účastníky jednání, poděkoval panu děkanovi a paní tajemnici za detailní
písemné odpovědi na dotazy k plánu investic (příloha tohoto zápisu) a požádal o stručný komentář
k předloženému plánu investic.
Pan děkan konstatoval, že se jedná zejména o pokračující stavební investice a řešení havarijních stavů.
Investiční plány kateder jsou předložené v souladu s požadavky, které jednotlivé katedry zaslaly. Do plánu
investic byl doplněn požadavek CRH-OBF na pořízení elektronového mikroskopu. V případě přechodu do
VŠ ústavu CATRIN budou investované finanční prostředky převedeny z rozpočtu CATRIN zpět do rozpočtu
PřF.
Paní tajemnice poukázala na snížení celkového plánovaného objemu investic oproti roku 2020. V plánu
investic nejsou zahrnuté investice RCPTM a většiny CRH, protože kolegové nereagovali na výzvu a žádné
návrhy investic nepředložili. Klíčové je dokončení už probíhajících akcí, zajištění bezpečnosti budov, řešení
havarijních stavů. Co se týče zajištění financování investic, lze očekávat, že děkanát skončí s kladným
hospodářským výsledkem za rok 2020 ve výši řádově 40 mil. Kč. Jedná se však o předběžný odhad, který
ještě bude ovlivněn aktualizací koeficientu DPH a stále probíhající účetními operacemi spadajícími do
fiskálního roku 2020.

Doc. I. Smolová – dotaz na nové vybavení vrátnice, co to zahrnuje?
Paní tajemnice – jedná se o vybavení dočasné vrátnice v Holici tvořené modulovými systémy. Detialní
specifikace plánovaného vybavení je uvedená v zaslané písemné odpovědi na dotazy k plánu investic (viz
příloha tohoto zápisu).
Doc. V. Ondřej – požádal o upřesnění, co zahrnuje investiční akce Rekonstrukce areálových komunikací
v Holici.
Paní tajemnice – upřesnila rozsah této investiční akce, v souladu s popisem uvedeném v předloženém plánu
investic.
Pan děkan – usilujeme o zařazení této investiční akce do celouniverzitního financování.
Paní tajemnice – celkem byly k celouniverzitnímu financování navržené 4 investiční akce:
1.
2.
3.
4.

Rekonstrukce areálových komunikací vč. technické infrastruktury - Holice,
Demolice objektu vrátnice Holice, zhotovení dočasné stavby vrátnice
Holice - aktualizace generelu výstavby
Rekonstrukce vstupu objektu 17. listopadu 710/50

Diskuse členů EK, jednoznačná shoda na tom, že rekonstrukce areálových komunikací v Holici je investicí
sloužící celé UP a nikoliv pouze PřF, členové EK podpořili úsilí vedení PřF o celouniverzitní financování této
a dalších výše uvedených investic.
Prof. J. Fiurášek – poukázal na nejistotu financování PřF v roce 2021 zejména vzhledem k procesu vzniku VŠ
ústavu CATRIN. Doporučuje realizovat pouze nezbytné investice, dokud nebude známý rozpočet fakulty pro
rok 2021.
Doc. I. Smolová – dotaz na akci mortalita ptactva – deinstalace reflexních folií. Bylo projednáno s vedoucími
kateder, kterých se to týká?
Paní tajemnice – tato akce je v gesci vedoucího správy budov Ing. Koláře, který by s vedoucími kateder měl
vše projednat, bude zajištěno.
Prof. J Fiurášek – potvrdil, že Ing. Kolář s ním tuto záležitost jako s vedoucím katedry již konzultoval. Na
katedře optiky byly folie instalované kvůli dosažení lepších tepelných vlastností v laboratořích.
Prof. T. Opatrný – nestačilo by fólie přelepit barevnými polepy? Na základě jakých údajů je rozhodnuto o
stržení fólií? Je možné doložit, jaký bude účinek tohoto opatření? Navrhuje provést stržení fólií jen na části
budovy a monitorovat a vyhodnotit dopad tohoto opatření. Veškeré rozhodování by mělo být podloženo
daty.
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 schválit předložený plán
investic pro rok 2021.
Výsledek hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
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2. Financování vysokých škol v roce 2021 a metodika dělení rozpočtu UP
Prof. J. Fiurášek – okomentoval zaslané dokumenty z webu MŠMT. Podle vydaného Rozpisu rozpočtu VŠ
pro rok 2021 může UP v ukazatelích A+K počítat s obdobným rozpočtem jako v roce 2020. Celostátní
metodika dělení RVO je stanovená na období 5 let 2021 až 2025. Vychází z hodnocení univerzit na škále A
až D. Vliv hodnocení na dělení financí je velmi malý, fakticky dojde k fixaci dělení RVO mezi jednotlivé VŠ na
dobu následujících 5 let. Pro rok 2021 může UP počítat s nárůstem RVO o cca 5% oproti roku 2020, pokud
budeme hodnocení známkou A.
Diskuse všech přítomných k rozpočtu UP v roce 2021 a k návrhu metodiky dělení RVO na UP. V diskusi
zazněly výhrady k navržené univerzitní metodice dělení RVO, zejména bylo poukázáno na nekoncepčně
nastavené zastropování růstu.

V Olomouci dne 1. února 2021

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

Příloha: písemné odpovědi na dotazy členů AS PřF UP k Plánu investic
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