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Zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP 
ze dne 10.09.2021 

 

Účast: 6 členů LK (1 omluvena), děkan PřF UP (předkladatel návrhů) a předseda AS PřF 
UP. 

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

 

Legislativní komise na své schůzi: 

1. seznámila se s návrhem na vydání novely (v pořadí patnácté) Statutu PřF UP, který 
odůvodnil děkan doc. M. Kubala. Věcnou podstatou je přesun obsahu Přílohy č. II Statutu 
PřF UP (Pravidla hospodaření) při určité redukci do těla Statutu PřF UP, konkrétně do čl. 15. 
Odstraní se tak mj. nesoulad v úpravě rozpočtového provizoria mezi Statutem UP a Statutem 
PřF UP.  

- konstatovala, že připomínky byly vzneseny pouze předsedou komise.  

o v čl. 1 (odst. 2 a 3) byly předsedou komise navrženy technické úpravy v souladu 
s legislativními pravidly 

o v čl. 2 odst. 2 novely se navrhuje stanovit platnost dnem zveřejnění a účinnost 
dnem následujícím po dni zveřejnění 

- k čl. 1 byla komisí diskutována věta v čl. 15 odst. 2 Statutu PřF UP, která je novelou v čl. 
1 odst.1  navržena k úpravě. Z diskuse vyplynulo, že po zrušení průběžné zprávy o 
hospodaření zde zůstává jen schvalování výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o 
hospodaření, což je již zakotveno v čl. 10/1 písm. d) a větu „Senát schvaluje…“ lze tak 
vypustit zcela. 

- děkan se k návrhům na změny návrhu novely vyjádřil kladně 

- Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato: 

Legislativní komise AS PřF UP doporučuje AS PřF UP přijmout předložený návrh 
vnitřního předpisu PřF UP Novela Statutu PřF UP ve znění výše uvedených 
pozměňovacích návrhů (návrh úprav přiložen). 

 

2. na základě požadavku předsedy AS PřF UP doc. K. Lemra se komise zabývala 
harmonogramy tří voleb, které senát uskuteční v blízké době, a to: 

- volba studentského ombudsmana 

o proběhne pravděpodobně v listopadu, vyhlásit ji musí AS do 30.9.2021 

o samotné volbě předchází min. 30denní lhůta na předkládání návrhů, pak min. 
5denní lhůta na uskutečnění ankety, pak se sejde studentská část AS a předloží 
návrhy plénu AS, který teprve volbu uskuteční 

- volba kandidáta na funkci děkana 

o funkční období stávajícího děkana končí 1.2.2022, volba musí být vyhlášena 
nejpozději do 1.11.2021 

o podrobně byl diskutován harmonogram, který bude senátem vyhlášen spolu 
s vyhlášením volby, bude obsahovat tyto lhůty 
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 lhůta na podávání návrhů na kandidáty (cca 1 měs.) 

 lhůta na zveřejnění kandidátní listiny (během této lhůty komise zkontaktuje 
navržené, nebude-li jejich souhlas doložen navrhovatelem, což lze 
usnesením AS doporučit) cca 14 dní 

 lhůta mezi zveřejněním kand. listiny a představením kandidátů na 
shromáždění akadem. obce (cca 1 týden) 

 lhůta mezi představením kandidátů a vlastní volbou v plénu AS (cca 1 
týden) 

o  volba proběhne pravděpodobně v prosinci 

- volba členů Etické komise (skončení funkčního období zástupci oboru Matematika a 
Informatika, skončení dvou studentských členů) 

o volbu vyhlašuje předseda AS, volba se uskuteční pravděpodobně v prosinci 

 

3. Různé 

- diskuse o „0-kreditových studentech“ v 1. semestru 

o bude předáno proděkanu dr. Říhovi 

- diskuse se studentskými zástupci k volbě ombudsmana 

 
 

 
V Olomouci dne 12.09.2021 
 
Zapsal: 

 
_____________________________ 
      doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. 
 
 
 

 
 


