Zápis z jednání Ekonomické komise Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
ze dne 26. října 2021
Přítomni: prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D., doc. RNDr. Petr Bednář, 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. Irena Smolová, Ph.D.,
Hosté: doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Ing. Lenka Káňová, doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
Program:
1. Návrh na změnu v užívání majetku UP v souvislosti se vznikem Catrin
K projednávanému bodu byly k dispozici následující dokumenty:
- Návrh na změnu v užívání majetku UP v souvislosti se vznikem Catrin včetně příloh
Jednání Ekonomické komise se uskutečnilo dne 26. 10. 2021 a bylo zahájeno v 14:00 hod. Vzhledem k tomu,
že někteří členové EK se nacházeli mimo Olomouc, proběhlo jednání Ekonomické komise on-line na
platformě ZOOM. Jednání se zúčastnilo 6 členů EK, komise byla usnášeníschopná. Předseda EK v úvodu
zrekapituloval navržený program jednání EK, k navrženému programu nezazněly žádné připomínky.

1. Návrh na změnu v užívání majetku UP v souvislosti se vznikem Catrin
Předložený návrh nejprve okomentoval pan děkan a následně proběhla diskuse, do níž se zapojili členové
EK, pan děkan a předseda AS PřF UP. V diskusi bylo konstatováno následující:
Předložený Návrh na změnu užívání majetku UP je zcela nevyhovující po formální i věcné stránce. Návrh
neobsahuje žádné konkrétní věcné zdůvodnění, které by bylo možné řádně posoudit a přezkoumat.
Předložené nároky se jeví jako naprosto nepřiměřené vzhledem k rozsahu současných aktivit
vysokoškolského ústavu a vzhledem k tomu, že významná část zaměstnanců, kteří se podíleli na činnosti
CRH a RCPTM, nadále působí na PřF UP. Předložený Návrh dostatečně neupravuje režim spoluužívání
z hlediska práv a povinností jednotlivých stran.
Případné přijetí předloženého Návrhu by představovalo vážné ohrožení oprávněných zájmů zaměstnanců a
studentů PřF UP a mohlo by jim zásadně zkomplikovat až znemožnit využívání přístrojové infrastruktury, jež
byla původně pořízená pro zaměstnance a studenty PřF. Členové EK při jednání apelovali na pana děkana,
aby vedení PřF UP při všech jednáních o majetku důsledně hájilo oprávněné zájmy zaměstnanců a studentů
Přírodovědecké fakulty UP.
Jednotliví členové EK zopakovali zájem vyřešit sporné majetkové otázky dohodou a vyjadřovali značné
zklamání z podoby předloženého dokumentu. Opakovaně byl vysloven názor, že kvalitní a seriózní příprava
podkladových materiálů je nezbytnou podmínkou vážně míněných jednání.

V diskusi bylo konstatováno, že je žádoucí, aby přístrojová infrastruktura zůstala ve správě a užívání
Přírodovědecké fakultě, přičemž režim spoluužívání ze strany Vysokoškolského ústavu by měl být pro
jednotlivé přístroje jednoznačně specifikován z hlediska rozsahu užívání (alokace přístrojového času), osob,
které budou přístroj fakticky užívat, a financování provozu přístroje, jeho servisu a oprav.
Členové EK považují za zásadní, aby k přístrojům měli přímý přístup operátoři z PřF. Těm nesmí být bráněno
v měřeních, které jsou součástí jejich základního i aplikovaného výzkumu, přičemž u doktorandů je provádění
různých pokročilých měření důležitou součástí jejich vzdělávání a vědecké výchovy.

Po ukončení diskuse zformuloval předseda EK ve spolupráci s jednotlivými členy EK návrh tří usnesení a
následně proběhlo hlasování o těchto jednotlivých usneseních:

Návrh usnesení:
 Ekonomická komise AS PřF UP konstatuje, že Návrh na změnu užívání majetku UP v souvislosti se
vznikem CATRIN, č.j. UPOL-182154/A000-2021, předložený dne 29. září 2021 ředitelem VŠ ústavu
CATRIN, zásadním způsobem nesplňuje formální ani věcné požadavky formulované v čl. 4a vnitřní
normy R-B-19/05-ÚZ01 Řád o nakládání s majetkem Univerzity Palackého v Olomouci..
Výsledek hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
 Ekonomická komise AS PřF UP vyzývá vedení PřF UP, aby při veškerých jednáních o změnách v
užívání majetku důsledně hájilo oprávněné zájmy zaměstnanců a studentů PřF UP a zajistilo pro
zaměstnance a studenty PřF UP užívání přístrojového vybavení fakulty.
Výsledek hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
 Ekonomická komise AS PřF UP doporučuje vedení PřF UP, aby se zpřístupnění majetku PřF UP pro
užívání ze strany CATRIN řídilo těmito zásadami:
o Přístroje budou zpřístupňované na základě žádostí ředitele CATRIN podaných děkanovi PřF
UP.
o Ředitel CATRIN v každé žádosti specifikuje, které přístroje a v jakém rozsahu požaduje
užívat, přičemž u každého přístroje budou uvedené osoby, které za CATRIN budou přístroj
fakticky užívat.
o Na základě posouzení žádostí vyhotoví děkan PřF ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci
dotčených pracovišť PřF UP návrh specifických dohod k užívání dotčených přístrojů.
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V souladu s usneseními EK ze dne 11. srpna 2021 a AS PřF UP z 15. září 2021 bude až do
uzavření specifických dohod CATRIN poskytovat Přírodovědecké fakultě UP kompenzaci za
užívání přístrojů ve výši 1% pořizovací ceny měsíčně.

Výsledek hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.

V Olomouci dne 26. října 2021
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.
předseda EK AS PřF UP
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