Zápis z 2. zasedání Environmentálního panelu AMU
29.6. 2020 v 14:00 (rektorát AMU)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Matouš Bičák
Marta Hermannová
Lukáš Likavčan
Marta Ljubková
Bedřich Moldan
(přítomna byla nadpoloviční většina Environmentálního panelu)
Program zasedání:
Hlasování o programu (doplňující návrhy)
1. Základní rozprava o hlavním textu
2. Termín pravidelného setkání
3. Úprava stanov a dokončení jednacího řádu
4. Rozprava o síťování a komunikaci
5. První zpráva o činnosti panelu
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť jsou přítomni 4 členové
panelu, čili jeho nadpoloviční většina.
Proběhlo hlasování o programu zasedání:
Přítomných: 4
Hlasovali: 4
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka: Během projednávání prvního bodu dorazila ve 14:20 M. Hermannová a počet
přítomných členů EP se zvýšil na 5.
1. Základní rozprava o hlavním textu (viz Příloha 1)
L. Likavčan otevřel diskuzi o tom, jakým způsobem bude Environmentální panel vystupovat
vůči AMU i veřejnosti, jak bude působit a komunikovat, jak bude informovat o své činnosti.
Bude potřeba mít vlastní vizuální identitu, web, případně další komunikační kanály?
B. Moldan informoval členy EP o tom, jakým způsobem zahájil před několika týdny svoji
činnost obdobný panel na Univerzitě Karlově. Ještě před samotným začátkem působení se
sešli k diskuzi o environmentální zodpovědnosti zástupci akademické obce, debata proběhla
u „kulatého stolu“, o zahájení činnosti dále informovala UK na svém webu prostřednictvím
tiskové
zprávy
(viz:
https://cuni.cz/UK6311.html?news=10391&locale=cz&fbclid=IwAR2TdJBTl6IWfbkiuU5ybhqQNILLaRer3smJ_1
Yi4mx31VqFlSO9HTwN-Uk – viz Příloha 2). Dle jeho názoru by mohlo být nejprve
formulováno úvodní prohlášení k založení EP, pak by měl EP specifikovat své cíle.
M. Bičák: dle jeho názoru je vznik Environmentálního panelu vyjádřením vnitřní a vnější
odpovědností instituce za ekologické aktivity. Dále informoval členy EP o prohlášení
pražských
kulturních
institucí
k vyhlášení
stavu
klimatické
nouze
(https://artalk.cz/2019/02/28/prohlaseni-prazskych-kulturnich-instituci-k-vyhlaseni-stavuklimaticke-nouze-na-uzemi-mesta-prahy/ - viz Příloha 3), k němuž se mezi jinými přihlásily i
fakulty DAMU a FAMU, je otázka, zda tato iniciativa může být pro EP inspirací nebo

východiskem? Dále M. Bičák vyjádřil názor, že je třeba konkretizovat cíle, větší i menší, a
stanovit si priority činnosti.
L. Likavčan shrnul, že Environmentální panel by měl mít praktickou i symbolickou rovinu, je
třeba si uvědomit, že EP bude zřejmě vyzývat ke změně institucionální kultury, a proto by bylo
vhodné v úvodu činnosti otevřít diskuzi s členy akademické obce a zjistit, jaké existují postoje
k environmentálním otázkám. Dále L. Likavčan upozornil na otázku rozpočtu, je třeba si
uvědomit, že k naplnění některých cílů budou třeba prostředky.
L. Likavčan navrhnul, že na příštím setkání by si každý člen EP měl vzít na starosti 1-2 body
budoucí činnosti, a měl by je rozpracovat.
Dalším bodem debaty byl energetický audit, který každoročně probíhá na AMU. Členové EP
konstatovali, že tento audit poskytuje informaci pouze na úrovni spotřeby energií. L.Likavčan
usoudil, že by ještě před zahájením činnosti EP měl proběhnout komplexnější environmentální
audit, který by byl východiskem a návodem pro to, jakým oblastem se věnovat. Navrhnul
najmout externí odbornou konzultační firmu, která by audit provedla a určila cíle, respektive
EP by ze zjištění stanovil, jaké by měly být cíle jeho činnosti.
M. Ljubková souhlasí, že environmentální audit je zjevně prvním krokem, který je potřeba
vykonat.
B. Moldan informoval ostatní členy o Klimatické komisi Magistrátu hl.m. Prahy, jejíž členové
mají velkou zkušenost v dané oblasti a mohli by poradit, problematika je podobná jako na AMU
(historické budovy, památkáři, legislativa). Mohli by doporučit i dodavatele služeb
environmentálního auditu (vhodné osoby ke kontaktování: Daniel Vondrouš – tajemník
komise, M. Bursík, BM dodá nebo zprostředkuje kontakt).
M. Ljubková přislíbila, že se pokusí spojit s M. Bursíkem a zkonzultovat postup objednání
takových služeb a tipy na vhodné dodavatele.
L. Likavčan poznamenal, že Institut cirkulární ekonomiky také dělá dílčí audity, mohli by být
dodavatelem služeb auditu.
Závěr 1: Environmentální panel navrhne rektorovi, aby objednal provedení
environmentálního auditu a doporučí mu vhodné (vytipované) dodavatele k oslovení.
Členové EP hlasovali o Závěru 1:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Termín pravidelného setkávání
Proběhnula diskuze o možných termínech pro setkávání. M. Ljubková navrhnula setkat se
před začátkem akademického roku v září, konkrétně 10.9. v 9:00 (zajistíme prostory na
rektorátu AMU).
Členové EP hlasovali o termínu dalšího setkání 10.9. v 9:00:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Úprava stanov a dokončení jednacího řádu

L. Likavčan přednesl návrh doplnit institut „spolupředsedy“ do stávajícího Jednacího řádu a
vymezit jeho roli. K. Banotová kontaktuje právníka AMU s dotazem na proces úpravy
Jednacího řádu.
4. Rozprava o síťování a komunikaci
Proběhnula diskuze o tom, zda bude EP mít partnery, spolupracující instituce – viz níže bod
5.

5. První zpráva o činnosti panelu
M. Ljubková navrhnula, že by EP měl informovat akademickou obec o vzniku EP stručnou
zprávou, obecných cílech a prvních krocích, které hodlá panel uskutečnit. B. Moldan navrhnul,
že bychom měli rovněž akademickou obec informovat o tom, že se bude konat úvodní debata
o environmentálních tématech při „kulatém stole“. M. Ljubková upozornila, že je důležité zahájit
komunikaci s fakultami a zjistit, zda existují či neexistují paralelní aktivity s podobnou
tematikou. L. Likavčan: je třeba vyhodnotit, zda Environmentální panel chce komunikovat s
veřejností, a pokud ano, tak jakým způsobem. M. Hermannová souhlasí, ale až bude mít EP
nějaký konkrétní výstup. M. Bičák navrhnul, že by mohla být zřízena záložka na webu
(https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/), dále by se dalo o činnosti EP informovat ve
stávajících newsletterech.
Závěr 2: Environmentální panel prostřednictvím svých členů zahájí komunikaci
s děkany jednotlivých fakult a zjistí jejich cíle v oblasti udržitelnosti, postoj ke
konkrétním ekologickým tématům a jejich případné návrhy a požadavky.
Členové EP hlasovali o Závěru 2:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr 3: Environmentální panel bude informovat akademickou obec o svém vzniku,
prvním setkání a předběžných plánech prostřednictvím webu, sociálních sítí a
newsletterů fakult.
Členové EP hlasovali o Závěru 3:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Závěr 4: Environmentální panel navrhne rektorovi, aby se na podstránce webu AMU
https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/
publikovala
informace
o
Environmentálním panelu.
Členové EP hlasovali o Závěru 4:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Příloha 1:
Environmentální panel AMU – podklady k 2. jednání
0. Hlasování o programu (doplňující návrhy)
1. Základní rozprava o hlavním textu (včetně návrhů z FAMU)
2. Termín pravidelného setkání
3. Úprava stanov a dokončení jednacího řádu
4. Rozprava o síťování a komunikaci
5. První zpráva o činnosti panelu
ENERGETIKA & CO2 stopa v rámci AMU
 Postupně měnit dodavatele energie na AMU na zelenou energii bez spalování uhlí,
zavést do stanov podmínku soutěžit udržitelné energie.
 najít místa, kde se dá šetřit a aktivně na tom pracovat, včetně osvěty studentů a
zaměstnanců
 zelená rekonstrukce vzduchotechniky na FAMU
 Solární panely – možnosti kde instalovat
 Dostupné veganské stravování
ODPADY, SUROVINY & CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA v rámci AMU
 AMU zerowaste instituce
 hledat možnosti, jak předcházet vzniku odpadu, motivovat studenty a zaměstnance
používat šetrnější varianty produktů. Na všech budovách začít třídit kovy a bioodpad,
zavádět principy cirkulární ekonomiky
 Motivovat k omezení plýtvání při vzniku cvičení. Podpořit produkční k vypracování
environmentální zátěže (spotřeba jednorázových odpadů, třídění) při přihlašování
filmu do vnitřní soutěže jako plus.
 Šetřit tiskovinami a papírem v papírování v rámci instituce, zavést digitální podpisy.
AMU věc - složitá situace viz zápisy
 Nabízet mezifakultně vyřazené věci a elektroniku, tlačit na změnu legislativy
zakazující prodej veřejnosti
Komunikace uvnitř fakulty
 Změna stanov AMU k udržitelnosti
 Podporovat vzdělávací aktivity jak pro studenty, tak pro zaměstnance s tématikou
změny klimatu, udržitelnosti, situace v České krajině
 motivace pro vznik uměleckých děl reflektujících změnu klimatu
 Psychická podpora enviro žalu v rámci studia

Příloha 2:
Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně
https://cuni.cz/ | 1. července 2020 |
Ve čtvrtek 25. června se v Karolinu konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce,
veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí.
Několik desítek akademiků z řady fakult a různých součástí Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 25.
června zapojilo do debaty o udržitelném rozvoji a jak jít této vizi naproti. „Jistě to není naše poslední
setkání, ale historicky první ano,“ uvedl mítink v Karolinu rektor Tomáš Zima, přičemž zdůraznil, že
nejstarší univerzita v zemi bere environmentální témata vážně.
Hlavního slova se poté ujala Anna Shavit, členka rektorova kolegia, jež spolu s právničkou Terezou
Svobodovou nastavuje šířeji koncipovanou strategii udržitelného rozvoje. „Nyní jsme ve fázi, kdy
analyzujeme, co vše se na UK v této věci řeší. A je toho strašně moc, ale bylo by vhodné, abychom
všichni o aktivitách těch druhých věděli,“ řekla Shavit. Jednou z možností je zřízení ústřední webové
stránky, kde se budou různorodé aktivity sbíhat.
Udržitelný rozvoj UK se týká tří hlavních oblastí: výzkumu a výuky, tzv. třetí role univerzity a jejího
provozu. „Udržitelný rozvoj přináší obrovský prostor pro interdisciplinaritu, zejména na univerzitách s
tak širokou paletou oborů - lékařských, společenskovědních, humanitních, přírodovědných i
teologických -, jako má Univerzita Karlova,“ uvedla v prezentaci Shavit.
Univerzita vidí šetrný potenciál k životnímu prostředí mimo jiné v elektronizaci agend a zdrojů,
mezioborové výuce a kvalitním základním i aplikovaném výzkumu, dále v provozu se zvýšeným
důrazem na péči řádného hospodáře (šetření s vodou, elektřinou či teplem apod.), nakládáním s
odpady, energetickou (ne)náročností, podporou dojezdu MHD i na bicyklech.
I s plánem na nového "eko-úředníka"
Obě dámy seznámily účastníky s environmentálními plány do konce roku 2020 i výhledy na
strategický záměr UK pro roky 2021 až 2025. K nim patří též vize určeného „sustainability officera“,
který by zastřešoval agendy související s udržitelným rozvojem na UK.
Prorektorka Lenka Rovná následně připomněla důležitost mezinárodní spolupráce v alianci 4EU+ i
zapojení se do unijních programů a grantových schémat (H2020, Horizon Europe aj.). „Univerzity
čeká velká transformace: na green a digital,“ prezentovala profesorka Rovná, načež rozesmála
naplněný sál, když pravila, že „na svoji udržitelnost zapomněla“, neboť se nestihla v ten den kvůli
pracovním povinnostem, setkáním a konferencím ani naobědvat...
Příští rok v červnu bude Univerzita Karlova hostit výroční konferenci Coimbra Group, která bude
věnována udržitelnému rozvoji. Zúčastnit se jí má dokonce i generální tajemník OSN.
Tereza Matyska Mičánková z odboru veřejných zakázek rektorátu UK pak doplnila, že si vysoká
škola uvědomuje možný dopad svých nákupů na společnost a životní prostředí, takže se chová
zodpovědně a UK stanovuje i zavádí metodiky, které tomu napomáhají. Setkání, jehož se zúčastnili
zástupci COŽP UK, MFF UK, PřF UK, FF UK i dalších součástí UK a rovněž občané z neziskového
sektoru či ekologičtí aktivisté, uzavřela Radka Wildová, prorektorka pro kvalitu vzdělávací činnosti.
A to symbolicky, poněvadž se všichni zúčastnění jistě shodovali, že lepších výsledků lze docílit jen
kvalitní výukou budoucích generací.

Příloha 3:
Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze
Artalk.cz | 28. 2. 2019 |
Přes 80 pražských uměleckých a kulturních institucí a organizací, mezi něž patří i velká muzea,
divadla a školy, podporuje návrh vyhlásit na území města Prahy stav klimatické nouze.
Publikujeme text prohlášení, který iniciovali zástupci a zástupkyně feministických institucí a ve
kterém požadují, aby Praha přijala konkrétní opatření proti klimatickému kolapsu.
Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města
Prahy
V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu, podle které se
nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu,
které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Řešení jsou na vládní úrovni států projednávána jen
velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na
městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města na celém světě (např. v
USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze.
Požadujeme, aby se k nim přihlásila i Praha.
Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jejich závěr mluví jasně, byť
děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské
civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické
reprezentace ale ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujících třech letech jako o poslední
možnosti, kdy se lze vyhnout budoucnosti klimatického rozvratu. V těchto letech se musí zastavit
současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu. V
následujících dvanácti letech pak musí prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí
skleníkových plynů. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří, naše budoucnost bude sérií
katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o
naší budoucnosti a především o životech našich dětí.
My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí fungujících v Praze, cítíme zodpovědnost za společnou
budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit. Také Praha a veřejné instituce se podílejí na
produkci emisí oxidu uhličitého. Proto byl vznesen návrh, aby Magistrát hlavního města Prahy
vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s
neutrálními emisemi skleníkových plynů. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v
energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by
směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.
Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke
společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v
tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací, či pečující funkci. Uvědomujeme si
závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.
Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné
připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných
pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou
situaci. Vyzýváme tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby bezodkladně přijal výzvu k vyhlášení stavu
klimatické nouze a začal jednat nyní. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a
důsledně informoval veřejnost. A zavazujeme se, že jsme připraveni být spojenci v boji proti
budoucnosti klimatického rozvratu.

