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POZVÁNKA
na 9. zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,

které se bude konat
dne 15. září 2021 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:

1. Ověření zápisu ze zasedání konaného 26. května 2021

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

3. Informace z AS UP a RVŠ

4. Seznámení senátu s průběhem přípravy rozpočtu PřF

5. Vyhlášení voleb Ochránce práv studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci

6. Výroční zpráva o činnosti Přírodovědecké fakulty UP za rok 2020

7. Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty UP za rok 2020

8. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování člena disciplinární komise

9. Novela statutu PřF ve věci hospodaření a správy fakulty

10. Seznámení senátu s neoprávněným zcizením majetku katedry zoologie

11. Problematika udržitelného rozvoje

12. Informace ze zasedání Komise pro informační technologie

13. Problematika očkování proti SARS-CoV-2

14. Studentská rubrika

15. Různé
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Ad 1 (ověření zápisu z minulého zasedání):
V souladu s Postupem ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP senát na
následujícím zasedání schvaluje svůj zápis z minulého zasedání. K ověření nyní máme zápis ze
zasedání č. 8 konaného dne 26. května 2021, který vám byl rozeslán 4. června a je uveřejněn
na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-26-5-2021_
signed.pdf).

Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 8 konaného dne 26. května ve znění rozeslaném senáto-
rům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 4. června 2021.

Ad 3 (informace z AS UP a RVŠ):
AS UP na svém zasedání dne 16. června schválil XIV. novelu Statutu PřF (zavádějící do organi-
začního řádu katedru biotechnologií a ochránce práv studentů) ve znění technických úprav LK
AS UP. Kromě rozepsání zkratky PřF byla provedena technická úprava navracející „Poradní or-
gány fakulty“ do původního znění „Poradní orgány vedení fakulty“. Zápis: https://files.
upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2Fzapis%20AS%20UP_%202021-06-16.pdf

AS UP na svém zasedání dne 30. června schválil rozdělení finančních prosťredků součástem
UP a apeloval na urychlenou přípravu rozpočtu. Zároveň požádal, aby v případě PřF a CATRIN
byl rozpočet připraven s využitím výstupů finančního auditu. Zápis: https://files.upol.
cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202021-06-30.pdf

Ad 4 (příprava rozpočtu PřF):
Pan děkan bude informovat senát o průběhu přípravy rozpočtu PřF na rok 2021. Tento rozpo-
čet je dotčen vypořádáním pohledávek vůči CATRIN, které jsou zároveň předmětem interního
auditu. Pohledávky vůči CATRIN jsou vám přiloženy k této pozvánce. Mimořádně zasedala dne
11. srpna EK AS PřF, aby se věcí zabývala, a přijala toto usnesení:

„EK AS PřF UP projednala předložené pohledávky PřF UP vůči CATRIN pro rozpočet 2021,
odsouhlasila jednotlivé položky, ztotožňuje se s nimi a doporučuje děkanovi PřF UP, aby po
dopracování zdůvodnění pohledávek výsledný materiál předložil na Rektorát UP.“, 6 pro, 0
proti, 0 se zdržel

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP se ztotožňuje s pohledávkami PřF UP vůči CATRIN předloženými děka-
nem PřF a žádá jej, aby tyto nároky zohlednil při přípravě rozpočtu PřF na rok 2021. Akademický
senát PřF UP konstatuje, že děkan PřF postupuje plně v souladu s usnesením AS UP ze dne 30.
června požadujícím zohlednit výstupy interního auditu při přípravě rozpočtu fakulty.

Ad 5 (vyhlášení voleb ochránce práv studentů):
Norma PřF-B-21/02 (ochránce práv studentů PřF) předpokládá, že senát na tomto zasedání
vyhlásí historicky první volbu ochránců práv studentů.

Návrh usnesení:
AS PřF UP vyhlašuje volbu Ochránce práv studentů PřF a stanovuje lhůtu, do které je možné
předkládat návrhy kandidátů, na 17. říjen 2021. V souladu s normou zřizující ochránce práv
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studentů jsou návrhy zasílány druhé místopředsedkyni AS PřF UP a to elektronicky emailem nebo
v papírové podobě prosťrednictvím vniťrní pošty adresované senátu. Formulář pro předkládání
návrhů je přílohou zápisu.
pozn.: paní místopředsedkyně připravila tento formulář, máte jej v příloze

Ad 6 (zpráva o činnosti PřF za rok 2020):
Pan děkan, prosťrednictvím pana proděkana K. Hrona, předkládá senátu Výroční zprávu o
činnosti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého za rok 2020. Znění zprávy je rozesláno
jako příloha této pozvánky. V souladu s čl. 10 Statutu PřF senát tuto zprávu schvaluje. Případné
připomínky prosím adresujte panu proděkanu Hronovi (karel.hron@upol.cz) do 8. září.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého za rok 2020.

Ad 7 (zpráva o hospodaření PřF za rok 2020):
Pan děkan, prosťrednictvím paní tajemnice, předkládá senátu Výroční zprávu o hospodaření
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého za rok 2020. Znění zprávy je rozesláno jako pří-
loha této pozvánky. V souladu s čl. 10 Statutu PřF senát tuto zprávu schvaluje. Případné připo-
mínky prosím adresujte předsedovi EK AS PřF prof. Fiuráškovi (jaromir.fiurasek@upol.cz) do
7. září.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Palackého za rok 2020.

Ad 8 (disciplinární komise):
Pan děkan oznámil svůj záměr jmenovat nového člena disciplinární komise z řad studentů.
Senátem schválený kandidát, pan Mgr. Jandík, přestal být studentem PřF a není možné jej
jmenovat. V této věci žádá pan děkan senátory, zvláště zástupce studentů, aby navrhovali kan-
didáty na člena této komise z řad studentů. Návrhy, případně vaše připomínky, adresujte panu
děkanovi doc. Kubalovi (martin.kubala@upol.cz) do 8. září. Pan děkan následně senátu před-
loží vybraného kandidáta k udělení souhlasu se jmenováním podle čl. 11a Statutu PřF.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP uděluje děkanovi PřF souhlas ke jmenování X. Y. členem Disciplinární
komise PřF.

Ad 9 (novela statutu PřF):
Pan děkan předkládá novelu statutu PřF směřující k odstranění některých administrativních
překážek ve věci hospodaření a správy fakulty. Znění navrhované novely naleznete v příloze po-
zvánky. Své připomínky můžete zasílat panu předsedovi LK doc. Juklovi (marek.jukl@upol.cz)
do 7. září do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje návrh novely Statutu PřF UP ve znění po jednání LK AS PřF
ze dne X. září 2021.
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Ad 10 (neoprávněné zcizení majetku katedry zoologie):
Pan děkan bude informovat senát o neoprávněném zcizení majetku katedry zoologie, ke kte-
rému došlo počátkem srpna tohoto roku. Protokol z mimořádné inventury nařízené panem
děkanem naleznete v příloze pozvánky. Dále pan děkan seznámí senát s aktuální situací a s po-
stupem vedení UP. Pan rektor nařídil zcizený majetek vrátit nejpozději do 3. září. Mimořádně
zasedala dne 11. srpna EK AS PřF, aby se věcí zabývala, a přijala toto usnesení:

„EK AS PřF UP odsuzuje neoprávněné zcizení majetku Katedry zoologie PřF UP, považuje je
za zcela nepřijatelné a požaduje, aby veškerý dotčený majetek byl okamžitě navrácený na
Katedru zoologie. EK AS PřF UP vyzývá, aby exekutiva UP věc prošeťrila a případně vyvodila
pracovněprávní důsledky a chránila práva UP v rovině trestněprávní.“, 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP odsuzuje neoprávněné zcizení majetku Katedry zoologie PřF UP, považuje
je za zcela nepřijatelné. AS PřF UP žádá vedení UP, aby zajistilo důslednou realizaci pracovněpráv-
ního postihu proti těm osobám, které toto zcizení organizovaly.
pozn.: usnesení by mělo reflektovat stav věci ke dni zasedání

Ad 11 (udržitelný rozvoj):
Na návrh senátora Aleše Stejskala vyslechne senát stručnou zprávu o problematice udržitel-
ného rozvoje na UP, kterou přednese jeho koordinátorka paní Huňková (prezentace je přiložena
k pozvánce).

Ad 12 (KIT):
Senátor Aleš Stejskal seznámí senát se závěry jednání Komise pro informační technologie
(KIT), která se věnovala problematice open science a elektronickým diplomům.

Ad 13 (očkování):
Senátor Tomáš Fürst navrhuje senátu diskusi ve věci očkování proti SARS-CoV-2. Pan kolega se-
známí plénum s poznatky, které ukazují na určité rozpory s doporučeními vydávanými orgány
UP směrem k akademické obci.

Ad 15 (různé):
Pan proděkan Říha poreferuje o průběhu promocí v letních měsících.

V Olomouci, dne 1. září 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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