Zápis z 12. zasedání Environmentálního panelu AMU
4. 5. 2022, 14:00 (online)
Přítomni (abecedně, bez titulů):
Klára Banotová
Marta Hermannová
Lukáš Likavčan
Marta Ljubková
Bedřich Moldan
Jan Trojan
Hosté:
Ladislav Paluska
Hana Šťastná
Ingeborg Radok Žádná
Hlasování o programu (doplňující návrhy):
1. Grantové aktivity - CRP projekt s MUNI, další kroky v rámci grantu od MHMP
2. Odpadový audit - diskuze o výsledcích a akčních krocích
3. Personální obsazení EP - odchod Matouše Bičáka a Lukáše Likavčana
V úvodu zasedání konstatoval předseda EP, že dle článku 4 odst. 5 Jednacího řádu
Environmentálního panelu AMU je panel usnášeníschopný, neboť dosahuje nadpoloviční
většiny.
1. Grantové aktivity - CRP projekt s MUNI, další kroky v rámci grantu od MHMP
L. Likavčan zahájil zasedání informacemi o projektu CRP “University Leaders in SDG”, do
kterého je AMU zapojena jako člen konsorcia a tří pracovních skupin. K. Banotová potvrzuje,
že projekt se již rozbíhá včetně činnosti konkrétních pracovních skupin (10 oblastí
udržitelnosti) tvořených zástupci 24 veřejných vysokých škol. AMU se v prvním čtvrtletí již
zapojuje jako zástupce VŠ na workshopech a jako spolutvůrce či člen do pracovních skupin
“strategická partnerství a struktura pro udržitelnost”, “ odpady, prevence vzniku a recyklace” a
“udržitelná mobilita studentů a zaměstnanců VŠ”. Cílem CRP je analyzovat jednotlivé aspekty
udržitelnosti v prostředí vysokých škol, identifikovat příležitosti pro změnu a formulovat
doporučení. K. Banotová průběžně informuje vedení AMU (rektorku, kvestora) o všech
relevantních a zajímavých výstupech. Projekt se zdá být přínosný, vzhledem k tomu, že lze na
jeho platformě získat zajímavé zkušenosti a informace o dobré praxi v oblasti udržitelnosti na
českých VŠ.
K. Banotová odprezentovala vývoj v rámci grantu MHMP – hlavní cíl projektu (odpadový audit)
jsme splnili, čeká nás ještě realizace dílčích cílů v oblasti osvěty zaměstnanců a studentů
v oblasti nakládání s odpadem.

2. Odpadový audit - diskuze o výsledcích auditu a o akčních krocích
Prezentace výstupů odpadového auditu zástupcům akademické obce AMU/workshop: L.
Likavčan prezentuje členům závěrečnou zprávu a výstupy odpadového auditu, zpráva s
podrobnými výsledky je členům k dispozici. Na AMU proběhly na přelomu let 2021-2022
analýzy smluvně-ekonomických vztahů v oblasti odpadového hospodářství, dále fyzická
analýza odpadu a ve finále auditu i terénní průzkum na všech fakultách AMU, tzv. “circular
office check” (při něm měli zástupci CIRA možnost promluvit se zaměstnanci různých
pracovišť fakult a vytvořit si lepší představu o tom, jak je s odpadem na AMU nakládáno).
Cílem auditu bylo vyhodnotit stav v oblasti odpadového hospodářství a navrhnout opatření,
která povedou k efektivnějšímu odpadovému hospodářství a ke snížení nákladů na zpracování
odpadu. Ze všech výstupů vyplývá, že v oblasti zpracování a třídění odpadu má AMU značné
rezervy, ale zároveň mnoho příležitostí ke změně.
L. Likavčan vyzval zástupce fakult k zamyšlení a diskuzi o tom, jak na půdě fakult s výstupy
auditu dále nakládat.
M. Ljubková navrhuje na DAMU o výsledcích auditu informovat děkana, AS a studenty a
zaměstnance jednak newsletterem a také kratšími videi, které by apelovaly na to, aby byl
odpad vice a lépe tříděn. M. Hermannová navrhuje vytvořit video s návodem, jak odpad třídit.
M. Hermannová take navrhuje, že v prostorách DAMU by bylo vhodné koše do některých míst
doplnit, například do ateliérů KALD.
K. Banotová potvrzuje, že na úrovni rektorátu proběhlo v návaznosti na audit vytipování míst
(zatím ve veřejném prostoru, na chodbách a v místech, kde se shromažďuje vice lidí), na která
je třeba koše na tříděný odpad doplnit. Pro prostory Hartigovského paláce a budovy Na Tržišti
je již objednáno 15 setů odpadkových košů, a je domluveno s úklidovou službou jejich
vyprazdňování a správné úkládání tříděného odpadu do popelnic na nádvoří. Probíhá jednání
s technickou správou kampusu ohledně přiobjenání dalších nádob na tříděný odpad (za Café
HAMU, nádoby na BIO odpad).
Podobný průzkum proběhl i na HAMU (s Janem Trojanem), zde bylo předběžně vytipováno
cca 20 míst, kam by bylo žádoucí koše doplnit. Dále je nutné jednat s technickou správou
kampusu a s tajemnicí HAMU.
H. Šťastná navrhuje společně projít zbývající dvě fakulty společně se zástupci EP (L. Likavčan,
M. Hermannová) a společně určit místa, kam by měly být koše na tříděný odpad doplněny.
Členové EP si s H. Šťastnou a K. Banotovou potvrzují termín prohlídky na následující týden.
Shromáždění se usneslo, že natočení instruktážních a edukačních videí zaměřených na
motivaci ke třídění odpadu by mělo být další aktivitou Environmentálního panelu.
B. Moldan navrhuje informovat akademickou obec stručně, používat správnou terminologii
(třídění), a zdůraznit, že zaváděná opatření představují začátek institucionální změny.
L. Likavčan shrnuje, že dalším krokem navazujícím na odpadový audit by měla být realizace
akčních kroků ze zprávy auditu a dále i vytvoření Strategie udržitelnosti AMU. K. Banotová
prověří možnosti dalších konzultací s CIRA Advisory.

Zpráva z auditu bude zveřejněna na webu Environmentálního panelu AMU (aktualita bude v
režimu sdílení i pro fakulty. Rektorka o auditu informovala Akademický senát a členy kolegia
rektorky.
3. Personální obsazení EP - odchod Matouše Bičáka a Lukáše Likavčana
L. Likavčan informuje ostatní členy EP, že k 31.7.2022 končí na svém postu pedagoga FAMU
a i jako předseda EP. Na FAMU proběhne jednání o tom, kdo by jej měl nahradit v této funkci,
a také o tom, kdo ze studentů FAMU by byl zástupcem EP na pozici M. Bičáka, který rezignoval
již dříve.

