Zápis z 6. zasedání Environmentálního panelu AMU
12. 1. 2021 v 10:00 (MS Teams)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Matouš Bičák
Marta Hermannová
Lukáš Likavčan
Bedřich Moldan
Matouš Pěruška
Jan Trojan
Hosté:
Jan Hančil (rektor AMU)
Ladislav Paluska (kvestor AMU)
Ingeborg Radok Žádná (prorektorka AMU)
Hana Šťastná (PR AMU)
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1) Rekapitulace posledních kroků - natáčení videí, příprava grantu MHMP, setkání s nově
zvolenou rektorkou; komunikace s CIRAA, Zeleným kruhem a zástupci MHMP
2) Další organizace práce na podávání grantu MHMP - deadline 18. ledna
3) Stanovení priorit pro spolupráci s novým vedením
4) Rozprava k vyjádřením o sponzoringu akcí na fakultách
5) Obecná rozprava o zapojení členů do práce EP
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť je přítomno 6 členů panelu,
čili jeho nadpoloviční většina.
Proběhlo hlasování o programu zasedání:
Přítomných: 6
Hlasovali: 6
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
1. Rekapitulace posledních kroků: L. Likavčan v úvodu informoval členy panelu o
posledních krocích, které byly uskutečněny od minulého setkání: proběhla komunikace
ohledně grantu MHMP. Zvolila se rozpočtová kapitola a téma, spolupracujeme s CIRA
a Zeleným kruhem. V pátek se bude podávat elektronická žádost přes software
magistrátu, členové EP byli vyzváni, aby žádost zkontrolovali a eventuálně navrhli
doplnění.
2. Videa jsou publikovaná na webu a na sociálních sítích.
3. Proběhlo setkání s novou rektorkou, bylo by vhodné si stanovit plán aktivit na rok 2021
a vymezit si priority: IRŽ – úprava směrnice týkající se mobilit. M. Ljubková –
komunikace s akademickou obcí. LL: strategická spolupráce s MHMP (obnovitelné
zdroje energie). IRŽ: navrhuje si stanovit kontinuální cíle, změna institucionální kultury
je dlouhodobější cíl, elektronizace administrativní agendy. JH – upozornil na
institucionální plán – kde je ekologie a TUR jako cíl. Strategický záměr – spíš obecnější
formulace, možno doplnit, zpřesnit – komunikace předsedy s rektorem.

4. LL: V prosinci byl osloven děkankou FAMU, aby jako zástupce EP zaujal stanovisko ke
sponzoringu FAMU Festu, LL se zřeknul možnosti se k tomu vyjádřit. MB: řešilo se
napřímo s FAMU pro klima – ti se k tomu vyjadřovali, neví, jaký byl další vývoj. JH: podle
jeho názoru to překračuje pravomoce poradního orgánu, jeho postoj je takový, aby si
podobnou analýzu paní děkanka nechala zadat jinde, není to úkol EP, ani etické komise
– ona je za to odpovědna a měla by být schopná to posoudit. Bylo by možné, aby EP
inicioval vznik určitého eticko-environmentálního kodexu, který by byl závazný pro
fakulty. BM: toto překračuje mandát EP, EP by měl spíše rozvíjet spolupráci s ostatními
VŠ, působit směrem ven. IRŽ o tomto tématu s děkankou FAMU diskutovala, rovněž jí
potvrdila, že to je zodpovědnost fakulty, pokud je pochybnost, tak debata na půdě
akademického senátu, paní děkanka souhlasila. HŠ: uvedla, že podobnou situaci řešili
na AVU (Pudil) a na UK (Home Credit), LL shrnul, že je možné to považovat za
precedentní.
5. LL: Shromažďuje se nám větší množství kontaktů, bylo by vhodné je systematicky
ukládat, založit si databázi, členové EP souhlasí. LL: dotaz na členy EP, jak jsou
spokojeni se svým zapojením do činnosti EP, zda je smysluplné. JT: uvítal by větší
zapojení, hledá další cestu spolupráce, rád by propojil své profesní aktivity s činností
EP. LL: JT by se mohl věnovat mobilizačním aktivitám – pro příští jednání si určíme
skupinky. MP: potvrdil zájem o zapojení se do pracovních skupin, čas k dispozici má,
zatím měl roli pozorovatele. IRŽ – zástupci HAMU by mohli sepsat priority za HAMU,
zástupci DAMU by mohli stanovit priority divadelních oborů, atd. MH: podle jejího
názoru je povědomí o panelu stále nízké, EP má v tom směru rezervu, bylo by dobré
zapracovat na propojování studentů s činností EP, mít intenzivnější komunikaci. HŠ –
poprosila studentské zástupce EP, aby posílali informace i směrem k PR o
environmentálně zaměřených aktivitách, bude je sdílet propagovat (Universitas, Study
in Prague etc.). MB: mohl by vzniknout etický/environmentální kodex. Jaký je názor
rektora? MH ten názor podpořila…JH: je obecně velmi těžké sehnat sponzory do
oblastí, které jsou státní, objem sponzorských darů je velmi limitovaný, doporučil
obezřetnost.

Další zasedání Environmentálního panelu se bude konat zhruba za měsíc (první
polovina února).
Setkání opět uskutečníme buď virtuálně, prostřednictvím aplikace MS Teams, hybridně
nebo osobně. K. Banotová v dostatečném předstihu pošle link na připojení/informaci o
místě konání a předseda a místopředsedkyně EP budou informovat o programu
zasedání.

