Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
Zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP
ze dne 30.09.2020
Účast: pět členů LK (Fürst, Jukl,Soural, Bräuer, Brisudová) a děkan PřF UP (předkladatel
obou návrhů).
Jednání komise zahájil a řídil předseda komise doc.M.Jukl
Legislativní komise na své schůzi:
1. seznámila se s návrhem na změnu Statutu Etické komise PřF UP
-

konstatovala, že připomínky zaslal senátor doc. Lemr:
o

k navrženému znění čl. 3 odst. 13 písm. a) – doporučuje neomezovat rozsah
dokumentů, na nichž komise zakládá své rozhodnutí, s nimiž má osoba, proti níž
podezření směřuje seznámena.

o

V diskusi získala tato připomínka podporu, předkladatel se k ní vyjádřil kladně.
Šlo by tedy o všechny dokumenty („důkazy“), jimiž komise odůvodňuje svůj závěr,
nikoli např. o obecnou korespondenci komise.
Přijat návrh na změnu – dotčené ustanovení by znělo:
„a) v přiměřeném předstihu být písemně seznámena a návrhem nálezu komise a
všemi dokumenty týkajícími se případu, na nichž komise založí návrh svého
nálezu,“

-

Diskutována byla dále součinnost s Etickou komisí UP, bylo konstatováno, že pokud by
se EtK UP odvoláním nezabývala, uplynutím stanovené lhůty se návrh nálezu EtK PřF
UP stává platným. Na případnou změnu statutu Etické komise UP lze reagovat v případě
jejího přijetí.

Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato:
Legislativní komise AS PřF UP doporučuje AS PřF UP přijmout předložený návrh novely
Statutu Etické komise ve znění výše uvedené přijaté změny čl. 3 odst. 13 písm. a).
2. Seznámila se s návrhem věcného záměru změn Přílohy č. 1 Statutu PřF UP –
Organizační řád.
-

K návrhu na sloučení Katedry biofyziky do Katedry experimentální fyziky děkan uvedl,
jaké je kmenové personální obsazení KBF (2 prof. se současně plným úvazkem na BFÚ
AV ČR v Brně, 2 doc., 2 doktorandi (úv. 0,5 a 0,2), 1 externista (úv. 0,3 na projektu), 1
THP; dále je z KBF hrazena mzda 2,6 úv. kmenových pracovníků odd. biofyziky CRH,
kteří své publikace afiliují pod CRH. Z uvedených pracovníků 2 prof. požádali o převod
do VŠÚ Catrin, ostatní souhlasí s převodem pod KEF. Do KEF nebo LRR mají zájem
přejít 2 asistenti z CRH; ostatní z odd. BF CRH požádali o převod na VŠÚ. KBF aktuálně
nemá vedoucího, prof. Ilík je pověřen do konce 2020. Vedoucí KEF souhlasí s
převedením pracovníků a převzetím jejich závazků po sloučení kateder.

-

K návrhu na ustavení nových kateder – Chemické biologie a Experimentální biologie –
děkan uvedl, že jde o iniciativu Laboratoře růstových regulátorů, z jejichž cca 100
pracovníků by se část vyčlenila do zmíněných kateder.

-

Konstatovala, že připomínky zaslali doc. Lemr, doc. Ondřej a prof. Opatrný.
o

Senátor doc. Lemr žádá před hlasováním informace o počtu členů katedry a
případných osobách, které by na ni event.. přešly po vzniku VŠÚ Catrin, navrhuje
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obeslat všechny pracovníky fakulty, aby se k návrhu org. Změny vyjádřili. Dále
žádá, aby byla poskytnuta informace, z kterých pracovišť se osoby a vybavení
nových kateder bude rekrutovat.
o

Doc. Ondřej žádá, aby se k záměru ustavení nových kateder vyjádřila VPRO
Biologie.

o

Prof. Opatrný navrhuje další změny Statutu PřF UP, a to prodloužení f-čního
období ved. organizačních jednotek na 4 roky s pravidlem max. dvou po sobě
násl. f-čních období.

o

V diskusi se komise zabývala terminologií návrhu, kde doporučuje v bodě 2)
uvést, že se zřizují nikoli věd-výzkumné jednotky, ale katedry; stanovisko
předkladatele kladné. Dále komise konstatovala, že se zabývá legislativně
technickou věcí návrhu, k rozhodnutí o změně organizační struktury fakulty budou
senátorům poskytnuta stanoviska VPRO, přičemž senátoři vezmou v úvahu také
hlediska ekonomická, které projedná ekonomická komise.
Dále se komise zabývala výše uvedenými podněty.

o

K návrhům doc. Lemra – nejedná se o otázku legislativně technickou. Děkanem
bylo konstatováno, že pracovníci katedry biofyziky byli informováni a očekává
jejich vyjádření. Bude svolána VPRO Fyzika. Komise konstatuje, že návrhy na
org. změny, stejně jako ostatní návrhy k projednání senátu, jsou vždy zavěšeny
na webu AS PřF UP, kde se s nimi může akademická obec seznamovat a dávat
senátu své připomínky.

o

K návrhu doc. Ondřeje – komise doporučuje, aby bylo ustavení nových kateder
projednáno na VPRO a aby byl závěr k dispozici senátu.

o

K návrhu prof. Opatrného komise shodně s předkladatelem konstatuje, že jde o
téma na samostatnou diskusi, ale není ve vztahu k navrženým změnám statutu.

Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato:
Legislativní komise AS PřF UP po legislativně technické stránce AS PřF UP doporučuje
AS PřF UP schválit návrh věcného záměru změny Přílohy č. 1 Statutu PřF UP –
Organizační řád s tím, že v bodě 2) budou slova „vědecko-výzkumných jednotek“
nahrazena slovem „kateder“. LK AS PřF UP žádá, aby byl návrh projednán ve VPRO
Fyzika a VPRO Biologie a senát byl se závěry projednání seznámen.

V Olomouci dne 01.10.2020
Zapsal:
_____________________________
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

