Zápis z 3. zasedání Environmentálního panelu AMU
10.9. 2020 v 9:00 (hybridně: rektorát AMU + ZOOM)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová (tajemnice EP) - osobně
Matouš Bičák (člen EP) - osobně
Lukáš Likavčan (předseda EP) - online ZOOM
Marta Ljubková (členka EP) - osobně
Bedřich Moldan (člen EP) - online ZOOM
Matouš Pěruška (člen EP) - osobně
Jan Trojan (člen EP) - osobně
Hosté:
Jan Hančil (rektor AMU) - osobně
Ladislav Paluska (kvestor AMU) - osobně
Martin Bursík (předseda Komise hlavního města pro udržitelnou energii a klima) - osobně
Daniel Vondrouš (ředitel asociace ekologických organizací Zelený kruh) – osobně
Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci se konalo zasedání panelu „hybridní formou“,
tj. bylo možné se jej účastnit osobně (4 členové EP, tajemnice a hosté) anebo prostřednictvím
ZOOM konference (2 členové EP). Tento způsob setkání se osvědčil a je možné jej využít i
v budoucnu s tím, že by bylo pro příští videokonference vhodné zajistit kameru i do zasedací
místnosti.
Program zasedání:
Hlasování o programu (doplňující návrhy)
1. Environmentální audit: Informace ze setkání v průběhu léta
2. Environmentální audit: Vstup od hosta zasedání Martina Bursíka
3. Environmentální audit: Rozprava
4. Symposium v divadle DISK
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť je přítomno 5 členů panelu,
čili jeho nadpoloviční většina.
Proběhlo hlasování o programu zasedání:
Přítomných: 5
Hlasovali: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Poznámka: Po hlasování o programu dorazil ve 9:12 M. Pěruška a počet přítomných členů EP
se zvýšil na 6.
1. Environmentální audit: Informace ze setkání v průběhu léta
L. Likavčan zahájil zasedání tím, že informoval ostatní účastníky o činnosti Environmentálního
panelu během letních měsíců, a o tom, jaké pokročil v oblasti shromažďování informací o
plánovaném environmentálním auditu. L. Likavčan se zkontaktoval s p. Danielem Vondroušem
z organizace Zelený kruh, který byl doporučen jako vhodný zdroj informací B. Moldanem. Byl
informován o certifikátu EMAS, což je ze systémů environmentálního řízení (EMS), jímž se dá
sledovat míra vlivu organizací na životní prostředí, více viz https://ekoznacka.cz/emas/o-emas.

L. Likavčan dále informoval o iniciativě Šance pro budovy, viz https://sanceprobudovy.cz/, což
je aliance podporující energeticky úsporné stavebnictví, která se úspěšně angažovala mimo
jiné při komplexní rekonstrukci budovy sousedící s FAMU na Smetanově nábřeží
(http://smetanaq.cz/). Tato rekonstrukce proběhla v intencích ekologických standardů a může
být inspirací a dobrým příkladem toho, jak k lze v dnešní době přistoupit k rekonstrukcím
historických budov.
L. Likavčan dále oslovil paní Soňu Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky
(https://incien.org/), s níž konzultoval záměr provést na AMU environmentální audit. Jako
vhodný dodavatel byla posléze doporučena jejich výkonná organizace, společnost CIRA
Advisory, s.r.o. (https://www.ciraa.eu/). Společnosti CIRA Advisory po úvodní komunikaci
zaslala oficiální nabídku spolupráce na provedení environmentálního auditu, která je přílohou
tohoto zápisu.
L. Likavčan seznámil ještě před zasedáním všechny přítomné s obsahem nabídky a upozornil,
že se jedná teprve o první průzkum trhu, s tím, že daná nabídka nám pomůže si utvořit
představu o tom, jak ekologický audit vypadá. L. Likavčan poté vyzval účastníky k diskuzi.
Rektor AMU nejprve vyzval všechny přítomné, aby v budoucnu zachovali vzájemnou
informovanost, a aby Environmentální panel koordinoval své aktivity s kvestorem AMU. Také
seznámil účastníky zasedání s environmentálními aktivitami, které proběhly na AMU
v minulosti.
Rektor dále upozornil členy EP, aby při posuzování nabídky vzali v potaz, že některé její části
nejsou relevantní, zejména proto, že jsou v rozporu s existujícími právními předpisy a
s vnitřními nařízeními AMU. Doporučil konzultaci s právníkem AMU (L. Prokop), který může
pomoci se v problematice zorientovat.
Kvestor informoval shromáždění o energetickém auditu, který každoročně probíhá na AMU, o
certifikaci ISO, a o zavedeném systému hospodaření s vodou. Kvestor dále shrnul, že na
zasedání Akademického senátu AMU dne 16.10.2019 byl poskytnut přehled ekologických
opatření, která byla provedena (odpady, energie) – viz https://www.amu.cz/cs/urednideska/zapisy-z-jednani/zapisy-akademickeho-senatu-amu/. Tato zavedená opatření se
částečně překrývají s nabídkou od CIRA, a proto kvestor navrhnul, aby byly vytipovány cca 3
klíčové oblasti, na které se bude AMU v budoucnu zaměřovat. Předseda EP s tímto návrhem
a postupem vyjádřil souhlas.
Kvestor dále doplnil, že co se týká dokumentů v papírové podobě, je na AMU snaha snížit
jejich objem a administrativu elektronizovat – existují speciální projekty zaměřené na
elektronizaci.
Rektor navrhnul, aby byla vytvořena tabulka (přehled) veškerých opatření environmentálního
charakteru, která již byla na AMU přijata, a také těch, která považujeme za klíčová. To by měl
být první krok budoucí analýzy/auditu. Rektor také upozornil, že co se týká elektronizace
administrativy, je někdy problematický „lidský faktor“ – část zaměstnanců není schopna
provádět administrativní úkony elektronicky. L. Likavčan tuto zkušenost potvrdil a navrhnul
zorganizovat školení.
2. Environmentální audit: Vstup od hosta zasedání Martina Bursíka
Dále proběhlo uvítání a představení hostů, Martina Bursíka (předsedy Komise hlavního města
pro udržitelnou energii a klima) a Daniela Vondrouše (ředitele asociace ekologických
organizací Zelený kruh).

M. Bursík nabídnul AMU dlouhodobou nekomerční spolupráci, partnerství s hlavním městem
Praha. Informoval shromáždění aktivitách HMP – jeho komise má záměr motivovat k výstavbě
nových obnovitelných zdrojů (probíhá jednání s PRE) – př. fotovoltaika/ formou EPC. Jedná
se o ambiciózní projekt, který se zatím v žádné metropoli neuskutečnil, jeho podstatou je
výstavba zdrojů obnovitelné energie na municipálních pozemcích nebo budovách. M. Bursík
navrhnul, aby se AMU do této iniciativy zapojila a uzavřela s HMP oficiální partnerství, vidí
prostor pro oboustranně prospěšnou spolupráci. M. Bursík dále upozornil, že nabídka CIRA
nezahrnuje uhlíkovou stopu a doporučil AMU se zaměřit na granty, z nichž by se dala
financovat environmentální činnost (granty HMP a MŽP).
D. Vondrouš uvedl, že jeho organizace Zelený kruh hledá strategické partnery pro prosazování
ekologických témat a pro oslovování společnosti a šíření informací o ekologii. I on (a Zelený
kruh) by proto uvítal partnerství a spolupráci s AMU. Navrhnul do iniciativy a zejména do
osvěty zapojit studenty a pedagogy.
3. Environmentální audit: Rozprava
Rektor upozornil na vnitřní organizační zátěž jakýchkoli projektů a navrhnul se zaměřit na
oblasti, které nejsou prvoplánové, spíš by bylo dle jeho názoru vhodné se zaměřit na větší
projekty s vyšší přidanou hodnotou, než na malé s vysokými transakčními náklady. Navrhnul
se zapojit do výroby „čisté“ energie, upozornil na existující překážku, a to kontakt s památkáři
(AMU sídlí v historických budovách).
B. Moldan potvrdil existenci legislativních bariér při zavádění ekologických opatření do
historických budov, ale domnívá se, že AMU (případně další VŠ) je tak významná lobbistická
síla, že by měla být vyslyšena. Navrhuje se v dané oblasti zorientovat a zamyslet se nad tím,
jakou formu tlaku vytvořit.
L. Likavčan se D. Vondrouše dotázal, jaké granty bychom mohli využít, a jak zhruba čerpání
financí probíhá.
D. Vondrouš vysvětlil, že zadání grantu bývá většinou volnější, je v nich snaha o zapojení
veřejnosti a inovativnost. Nabídnul asistenci se zpracováním grantu a vyhledáváním partnerů
pro projekt.
M. Bursík souhlasil, že by bylo vhodné, aby bylo na AMU vybráno několik témat, která by byla
nosná, solidní, a abychom se na ně soustředili. Dále doporučil vytvořit konsorcium, kde by se
více institucí spojilo a získalo větší komunikační a vyjednávací sílu. Navrhnul, aby AMU
spolupracovala se Střediskem pro efektivní využívání energie (https://www.svn.cz/cs).
M. Ljubková vyjádřila názor, že ekologický audit nemusí být komplexní, ale měl by vytvořit
jakýsi přehled o stavu instituce a měl by zmapovat klíčové oblasti Vyjádřila obavy ohledně
toho, jaká v současné době bude možnost komunikace se studenty a pedagogy, ale navrhnula
informovat akademickou obec o ekologickém auditu.

Závěr 1: Environmentální panel bude informovat akademickou obec o svých aktivitách.
Členové EP hlasovali o Závěru 1:
Přítomných: 6
Hlasovalo: 6
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
10:00 Odchází J. Trojan. Pozn.: I po jeho odchodu je panel usnášeníschopný.

Rektor upozornil, že do plánování a přípravy grantu by měl být zapojen kvestor. Dále
informoval, že environmentální témata budou začleněna do právě vznikajícího Strategického
záměru AMU – jeden z cílů/oblastí SP je společenská zodpovědnost. Doporučil, aby byla
formulována nejen klíčová témata, ale i proveditelné a hodnotitelné kroky („opatrnost ale
odvaha“). Rektor dále navrhnul, aby „velká témata“ byla zahrnuta do Strategického záměru
(podává se na MŠMT 03/2021, předtím musí být předložen AS AMU).
Kvestor souhlasí se zapojením do aktivit, dodá podklady z minulých auditů a pomůže vytipovat
oblasti, na které by bylo vhodné se zaměřit.
Rektor doporučil, aby se dalších zasedání EP v budoucnu účastnila i zástupkyně PR oddělení
Hana Šťastná, aby probíhala bezproblémová externí komunikace o tom, jak je AMU aktivní
v environmentální oblasti.
M. Ljubková navrhnula uspořádat sympozium na environmentální témata, kterého by se
účastnily ostatní vysoké školy. Rektor navrhnul se v první řadě obrátit na fakulty/děkany a
zaměřit se na priority.

Závěr 2: Environmentální panel se setká s děkany všech fakult a zahájí komunikaci o
prioritních tématech z oblasti ekologie.
Členové EP hlasovali o Závěru 2:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
M. Bičák upozornil na změnu děkana na DAMU, ale jednání by mělo být zahájeno ještě se
stávajícím vedením.
Rektor navrhnul, že by měla být určena osoba, která bude dále komunikovat s M. Bursíkem a
D. Vondroušem a doporučil, aby byla komunikace s akademickou obcí pouze v užším plénu.
M. Pěruška toto stanovisko podpořil. Kontaktními osobami pro komunikaci s M. Bursíkem a D.
Vondroušem bude M. Ljubková, L. Likavčan a M. Bičák.
M. Ljubková vznesla dotaz, zda by měl být do komunikace zapojen i Akademický senát AS.

Závěr 3: Zástupce Environmentálního panelu vystoupí na dalším zasedání
Akademického senátu a bude informovat o své činnosti a plánovaných krocích.
Členové EP hlasovali o Závěru 3:
Přítomných: 5
Hlasovalo: 5
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
M. Bičák zahájí komunikaci s AS AMU.
Další zasedání Environmentálního panelu se uskuteční v týdnu 12.10. – 16.10.2020. K.
Banotová zašle výzvu k hlasování přes Doodle.

