Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
Zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP
ze dne 02.03.2020
Účast: všichni členové LK a děkan PřF UP
Jednání komise zahájil a řídil předseda komise doc.M.Jukl
Legislativní komise na své schůzi:
-

seznámila se s návrhem na změnu Volebního řádu AS PřF UP a na související změnu
Statutu PřF,

-

konstatovala, že připomínku zaslal jen senátor Fňukal; jeho připomínka byla k dispozici
jako e-mail všem senátorům z 20.02.2020; podstatnou jeho připomínky byla menší
srozumitelnost navržené úpravy volebního řádu, kdy bylo vyžadováno pracovat současně
s oběma předpisy. K tomu uvedl předseda LK doc. Jukl, že se tento nedostatek dá
překlenout tak, že se upraví znění v odst. 2 navrženého čl. 6 VŘ AS PřF UP tak, že se
explicitně uvede, jaké důsledky má aplikace ustanovení VŘ AS UP, kterou zakládá odst.
1, v podmínkách PřF UP a navrhl nové znění odst. 2:
„(2) Podmínky stanovené ve Volebním řádu AS UP a uvedené v předchozím odstavci se
použijí takto:
a) oznámí-li písemně člen AS z řad studentů do 7 dnů od řádného ukončení studia
předsedovi AS, že hodlá studovat a být zapsán ke studiu v jiném studijním programu na
PřF UP, bude mu výkon práv a povinností člena AS navrácen dnem následujícím po dni
zápisu do takového studia; doba mezi ukončením studia a zápisem do studia nesmí
přesáhnout 4 měsíce, jinak členství v AS marným uplynutím této lhůty zaniká,
b) předseda AS neprodleně po doručení oznámení povolá náhradníka k dočasnému
výkonu funkce člena AS; náhradník může povolání odmítnout s tím, že si přeje nadále
zůstat náhradníkem.“.
děkan PřF UP s návrhem na úpravu návrhu souhlasil.

-

byla seznámena s překlepem ve vyznačení navržené změny Statutu PřF UP, kde došlo
omylem k vyznačení jako vyškrtnutého i slova „obci“. Opravený materiál je přílohou
zápisu.

Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato:
Legislativní komise AS PřF UP
(1) doporučuje AS PřF UP schválit navrženou změnu Volebního řádu AS PřF UP ve
znění nově navrženého znění odstavce 2,
(2) doporučuje AS PřF UP schválit navrženou změnu Statutu PřF UP.

-

v bodě Různé uvedl prof. Šebela, že AS UP byl předložen návrh novely Stipendijního
řádu UP, kde se v případě studentů DSP ruší vazba jejich stipendia na výši minimální
mzdy, což by mohlo vést k poklesu výše stipendia. Důvodem je opakovaný růst min.
mzdy, na což nestačí příjmy stipendijního fondu. Reagoval p. děkan s tím, že
v podmínkách PřF UP je od 2. ročníku zakotvena vnitřní normou PřF-B-18/04 minimální
výše příjmu studenta DSP, a to ve výši 18.000 Kč, na tuto výši musí příjem dorovnat

-2-

školící pracoviště nad rámec vypláceného stipendia a proto se ani event.. snížení
stipendia na příjmu studenta DSP na PřF UP neprojeví. První ročník je v zásadě
„testem“, proto je tato výše stanovena až od 2. ročníku. Otázka bude děkanem vyjasněna
na zasedání AS PřF UP.

V Olomouci dne 02.03.2020
Zapsal:
_____________________________
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

