
Zápis z jednání Ekonomické komise AS LF UP v Olomouci 
 
Přítomni: Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Gallo, PhD., doc. MUDr. 
Marián Hajdúch, PhD., Richard Fürst, MUDr. Karolína Burdová. 
Omluveni: MUDr. Dagmar Riegrová 
Hosté: Ing. Jana Valíková 
 
Dne 18. března 2016 se v 15 hodin sešla v knihovně Ústavu farmakologie LF UP Ekonomická 
komise AS LF UP, kterou svolal předseda EK prof. RNDr. Anzenbacher, DrSc. 
 
Program setkání EK: 
1. Návrh dělení dotací a příspěvků UP na rok 2016, schválený AS UPOL 10.3.2016 (informace) 
2. Návrh rozpočtu LF UPOL na rok 2016 
3. Připomínky k obsahu Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2015 
4. Podnět doc. Hajdúcha ohledně rozdělování RIV bodů mezi jednotlivé fakulty  
5. Podnět k vedení fakulty ohledně udržitelnosti financování centrálních prostředků 
 
Ekonomická komise došla k následujícím závěrům: 
 
Ad 1) Předseda Ekonomické komise AS UPOL a současně Ekonomické komise AS LF UPOL 
Prof. Pavel Anzenbacher představil členům komise závěry schváleného návrhu na dělení 
dotací a příspěvků na UP. 
 
Ad 2) Ing. Valíková prezentovala členům komise návrh rozpočtu LF UPOL pro rok 2016. Byl 
prezentován rovněž rozpočet jednotlivých pracovišť, vč. meziročního vývoje zdrojů 
financování. Tato podoba návrhu rozpočtu bude prezentována na zasedání AS LF UP v úterý 
22.3. 2016. 

Rozpočet LF UPOL a rozdělení prostředků pro rok 2016 doporučuje EK AS LF schválit. 
 
Ad 3) Byl projednán obsah výroční zprávy o hospodaření fakulty, která je prezentována jako 
součást Výroční zprávy  o činnosti fakulty. Tajemnice informovala o plánované struktuře 
zprávy - rozbor příjmů a výdajů za hlavní a doplňkovou činnost.  
Výroční zpráva o hospodaření fakulty (jako součást Výroční zprávy o činnosti fakulty) bude 
obsahovat: 1. Úvodní komentář k hospodaření fakulty, 2.  „Výsledovou zprávu“, tj. výkaz 
výnosů a nákladů.   

Byla diskutována funkce stipendijního fondu, který je na LF fakultě průběžně čerpán. 
Dle informací EK AS dochází na jiných fakultách ke kumulaci prostředků na tomto fondu aniž 
by docházelo k jeho čerpání. Prof. Gallo vznesl podnět ke zjistění situace a jejích příčinách na 
jiných fakultách – zda, v jaké míře a z jakých zdrojů je zvykem stipendia vyplácet. Otázkou je, 
zda jiné cesty financování nemohou být výhodnější.   

 
Ad 4) Doc. Hajdúchem byl vznesen návrh, aby vedení fakulty řešilo situaci ohledně rozdělení 
RIV bodů mezi LF a splupracující fakulty (PřF, FZV). Tyto by měly být započteny pracovišti, na 
kterém konkrétní práce vznikla a nikoliv pracovišti, kde je zaměstnanec veden v době 
vykazování hlášení do OBD.  
  



Ad 5) Ekonomickou komisí bylo dále upozorněno na potřebu řešit financování centrálních 
potřeb, tedy především režijních nákladů spojených s plným provozem budov fakulty. Byla 
vyslovena obava o budoucí udržitelnost zdrojů. Prostředky z dotací a projektů mají nyní, po 
ukončení financování z dotací EU a jiných dotačních programů, klesající tendenci a náklady 
jsou kompenzovány např. z prostředků získaných z poplatků za výuku anglického programu.  

Komise doporučila vypracovat přehled možných zdrojů financování v budoucnu a 
prezentovat formou tabulkového přehledu na zasedání AS LF UPOL 22.3.2016. 
 
Zapsala MUDr. Karolína Burdová 
Členka Ekonomické komise AS LF UP 


