Zápis z 11. zasedání Environmentálního panelu AMU
25. 1. 2022, 14:00 (online)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Lukáš Likavčan
Anežka Matoušková
Bedřich Moldan
Jan Trojan
Hosté:
Ladislav Paluska
Ingeborg Radok Žádná
Hana Šťastná
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť jsou přítomni 4 členi panelu,
což dosahuje nadpoloviční většiny.
1. Grantové aktivity - CRP projekt s MUNI
L. Likavčan zahájil zasedání informacemi o projektu CRP “University Leaders in SDG”, do
kterého je AMU zapojena jako člen konsorcia a jako člen tří pracovních skupin. K. Banotová
potvrzuje, že projekt byl již MŠMT schválen (třebaže s kráceným rozpočtem), je již potvrzené,
že se jej bude účastnit 24 veřejných vysokých škol, koordinátorem je MUNI a v projektu je
konkretizováno 10 oblastí udržitelnosti, které budou v rámci projektu analyzovány (viz
doplnění zápisu níže). AMU se zapojí jako garant či spolutvůrce do pracovních skupin
“strategická partnerství a struktura pro udržitelnost”, “ odpady, prevence vzniku a recyklace” a
“udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců VŠ”. Projekt potrvá rok a jeho cílem je analyzovat
jednotlivé aspekty udržitelnosti v prostředí vysokých škol, identifikovat příležitosti pro změnu
a formulovat doporučení. Paní rektorka doplňuje, že podstatou CRP je komunikace mezi VŠ a
společné řešení důležitých témat, které MŠMT schválí jako prioritní – udržitelnost jako prioritní
vnímaná je. K. Banotová se dotazuje, zda by někdo z členů EP či někdo z jejich okruhu neměl
zájem o zapojení do projektu, pošle členům EP charakteristiku spolupráce.
B. Moldan doporučuje zamyšlení nad tím, co jednotlivé fakulty AMU mohou přinést do debaty
o udržitelnosti za pohled – mezi uměleckými obory existují rozdíly, i v jejich potenciálním
přínosu.
Doplnění k zápisu tohoto bodu:
Cílem projektu CRP “University Leaders in SDG” je posílení role univerzit jako lídrů ve vytváření
“efektivních, odpovědných a inkluzivních“organizací zajištěním účinnější spolupráce v
přenosu dobré praxe při implementaci SDG v rámci provozních aspektů univerzit (tzv. zdrojů
pro změnu) jak v rovině reflexe, tak i struktury, a jejich využitelnost pro management univerzit,
a to s vazbou na relevantní partnery z veřejné i privátní sféry. Projekt zasáhne více oblastí

univerzitního života včetně podpory zapojení studentů při plánování a realizaci opatření a
vedle přímé aplikovatelnosti pro management univerzit připraví podklady i pro možnou tvorbu
či aktualizaci strategických dokumentů (implementace vazby na cíle SDG, reporting,
struktura). Výstupy budou rovněž využitelné např. i pro účast v relevantních mezinárodních
žebříčcích (např. THE Impact Assessment).
Potenciální navazující fáze projektu: Přenos dobré praxe v oblasti engagementu, udržitelného
kurikula a následně tvorba dobrovolného standardu udržitelného rozvoje českých univerzit.
10 klíčových oblastí Zdrojů pro změnu:
a. Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost
b. Odpady, prevence vzniku a recyklace
c. Hospodaření s vodou, dešťová a šedá voda
d. Stravování
e. Energetický management
f. „Zelená“ výstavba
g. Udržitelná IT infrastruktura, elektronizace
h. Udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců VŠ
i. Odpovědné nakupování - veřejné zakázky
j. Biodiverzita
2. Odpadový audit - informace o průběhu, diskuze nad průběžnými výsledky
L. Likavčan prezentuje členům předběžné výsledky odpadového auditu, prezentace s
podrobnými výsledky byla součástí programu zasedání. Na AMU v závěru minulého roku
proběhla analýza smluvně-ekonomických vztahů v oblasti odpadového hospodářství. Cílem
analýzy bylo vyhodnotit aktuální stav v oblasti odpadového hospodářství a navrhnout taková
opatření, která povedou k maximální efektivizaci odpadového hospodářství AMU, zároveň ke
snížení nákladů a také ke snížení skládkovaného odpadu. V prosinci také proběhla fyzická
analýza odpadu na DAMU a HAMU, jejíž výsledky byly prezentovány vedení AMU (prezentace
byla zaslána i členům EP), a z níž vyplývá, že v oblasti třídění má AMU značné rezervy. CIRA
Advisory, společnost provádějící odpadový audit, apeluje ve své prezentaci na cirkulaci
odpadu. Další fází auditu je tzv. office-check, terénní průzkum na fakultách, při kterém by měla
CIRA promluvit se zaměstnanci různých pracovišť fakult a provést další průzkum toho, jak je
na AMU s odpady standardně nakládáno. Následovat bude finální zpráva obsahující i
dorpočuení pro změnu.
J. Trojan se ptá, zda se mohou výstupy od CIRA Advisory již šířit. L. Likavčan doporučuje
počkat na finální zprávu a konkrétní doporučení, paní rektorka tento postup potvrzuje.
Paní rektorka žádá, aby A. Matoušková provedla průzkum přítomnosti košů na tříděný odpad
v prostorách HAMU a podala jí zprávu, H. Šťastná doporučuje prozkoumat i budovy Tržiště,
případně NAMU.
A. Matoušková navrhuje zapojit studenty DAMU/FAMU při vytvoření zajímavého designu košů
na tříděný odpad. H. Šťastná doplňuje, že po umístění košů může zajistit přípravu infografiky.

3. Plány na další networking - organizace schůzky s Martinem Bursíkem
L. Likavčan navrhuje, že bychom se měli vrátit k dialogu s Magistrátem hl. M. Prahy a to
konkrétně s kanceláří M. Bursíka, paní rektorka potvrzuje zájem o jednání. L. Likavčan
komunikaci obnoví.
4. Další návrhy na aktuality EP – blog na web www.amu.cz (Jan Trojan)
Poděkování Janu Trojanovi a Haně Šťastné za úpravy webu EP, který je nyní nejen
aktualizovaný, ale má i sekci týkající se událostí, lze ukládat fotografie a 3ctuality. Web
informuje o aktivitách, je živější, odkazovaný na HP AMU, má novou kratší doménu ep.amu.cz
5. Personální obsazení EP
L. Likavčan informuje ostatní členy EP, že člen EP zastupující FAMU jako student Matouš Bičák
rezignoval (z osobních a pracovních důvodů a velké aktuální zátěže). FAMU by měla navrhnout
náhradníka.
L. Likavčan uzavírá toto zasedání a vyzývá k uspořádání dalšího zasedání v březnu 2022.
Podklad k jednání:
Prezentace průběžných výsledků odpadového auditu

