
 

 

 
 

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 
 

 

Zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP 

ze dne 27.11.2019 

 

Účast: všichni členové LK a děkan PřF UP. 

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise doc.M.Jukl 

Legislativní komise na své schůzi: 

- zabývala se návrhem Technické dohody mezi RUP a PřF UP týkající se zřízení VŠÚ 
UP, 

- konstatovala, že od členů akademické obce PřF žádné připomínky neobdržela, 
seznámila se s materiálem Podklady pro porovnání dohod…, který návrh dohody 
srovnává s minimálními nepodkročitelnými požadavky pro takovou dohodu schválenými 
AS PřF UP dne 18.9.2019. 

- diskutovala právní důvod předložení návrhu senátu – podle Statutu PřF UP je třeba 
k uzavření dohod týkajících se vzniku, rozdělení, sloučení či zrušení pracovišť 
předchozího souhlasu AS PřF UP, návrh může být předložen i dle obecného ustanovení 
o tom, že se senát vyjadřuje k záležitostem předloženým děkanem, 

- diskutovala otázku, čím se na návrhu z legislativního hlediska zabývat, převážil názor, že 
vzhledem k existenci zmíněných minimálních požadavků je pro senát důležité, zda je 
s nimi dohoda v souladu. 

- Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato: 

Legislativní komise AS PřF UP  upozorňuje AS PřF na existenci nesouladů mezi 
minimálními požadavky a návrhem technické dohody. 

 

- zabývala se dále návrhy Statutu VŠÚ a novely Statutu UP, 

- konstatovala, že AS PřF UP návrhy neschvaluje, má však právo k nim zaujmout 
stanovisko, 

- seznámila se s připomínkami, které k návrhu Statutu VŠÚ zaslal prof. Opatrný a 
s připomínkami členů komise a děkana PřF, které byly postoupeny AS UP a jeho 
legislativní komisi, 

- diskutovala otázku zastoupení PřF v dozorčí radě VŠÚ a některé další připomínky, 
shodla se na tom, že o nich bude senát informován, byť dokumenty neschvaluje a 
zasedá již bohužel po termínu připomínek. 

- Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato: 

Legislativní komise AS PřF UP  informuje AS PřF o vznesených připomínkách (viz 
příloha zápisu) a očekává jejich vypořádání ze strany předkladatele. 

 

V Olomouci dne 27.11.2019 
 
Zapsal: 

_____________________________ 
      doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
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Připomínky k návrhum Statutu VŠÚ a novely Statutu UP (připomínky zaslali PT Fiurášek, 
Fürst, Jukl, Kubala, K.Lemr, Michálek, Opatrný: 
 
- požadavek na stanovení funkčního období ředitele VŚÚ 

 
- požadavek, aby jmenování/odvolání ředitele VŠÚ bylo podmíněno souhlasem AS UP 

 
- požadavek na zapracování přehledu vnitřních předpisů VŠÚ 

 
- požadavek na zastoupení PřF UP v DR VŠÚ 

 
- požadavek, aby přistoupení týmů do VŚÚ bylo vždy na základě oboustranného souhlasu 

 
- ostatní připomínky – viz soubor, který je ke stažení na  

https://kag.upol.cz/data/upload/15/CATRIN.xlsx  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://kag.upol.cz/data/upload/15/CATRIN.xlsx

