doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF UP

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP

Tato změna Statutu PřF UP byla schválena Akademickým senátem PřF UP dne xxx.
Platnosti a účinnosti nabývá schválením Akademickým senátem UP.

Závěrečná ustanovení

Článek 2

V Čl. 8 odst. 6 písmeno a) se slova „. To neplatí, je-li student zvolený do senátu, přijat v
průběhu svého funkčního období do jiného, bezprostředně navazujícího, studijního programu
na fakultě“ zrušují.

Statut Přírodovědecké fakulty UP ze dne 2. 6. 2004 ve znění pozdějších změn se mění a
doplňuje takto:

Změna Statutu PřF UP

Článek 1

Akademický senát PřF UP v Olomouci se dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých
školách usnesl na této změně Statutu PřF UP:

Návrh na změnu Statutu Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
Důvodová zpráva

9. Administrativu spojenou s činností senátu zajišťuje děkanát fakulty.

8. Pravidla pro uskutečnění voleb členů senátu a jejich odvolávání stanoví volební řád senátu.

7. Jestliže členství v senátu zanikne podle odstavce 6, je senát doplněn na úplný počet členů z řad
zvolených náhradníků způsobem, který určuje volební řád a jednací řád senátu, které jsou vnitřními
předpisy fakulty.

b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se vzdává členství v senátu, předsedovi senátu.

a) společně se zánikem členství v akademické obci. To neplatí, je-li student zvolený do senátu,
přijat v průběhu svého funkčního období do jiného, bezprostředně navazujícího, studijního
programu na fakultě,

6. Před uplynutím funkčního období členství v senátu zaniká

5. Děkan, proděkani a tajemník fakulty mají právo účastnit se zasedání senátu s hlasem poradním.

4. Funkce rektora, prorektora, děkana, proděkana a tajemníka fakulty je neslučitelná s členstvím v
senátu.

3. Senát sestává z 21 zvolených členů akademické obce fakulty. Skládá se ze dvou komor:
zaměstnanecké, která je čtrnáctičlenná, a studentské, která je sedmičlenná. Do zaměstnanecké
komory se zařazují členové senátu z řad akademických pracovníků, do studentské komory se zařazují
členové senátu z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté.

2. Senát je volen akademickou obcí fakulty. Členové senátu odpovídají za svou činnost v senátu
akademické obci fakulty.

1. Akademický senát fakulty je jejím zastupitelským samosprávným akademickým orgánem.

Čl. 8

Vyznačení změny v textu Statutu PřF UP

Příloha:

V souvislosti s přijetím úpravy navracení práv a povinností člena AS PřF UP ve Volebním
řádu AS PřF se stávající úprava v čl. 8 Statutu PřF UP stává nadbytečná a proto je navrženo
její vypuštění. Lze říci, že v preciznější formě je po věcné stránce přesunuta do Volebního
řádu AS PřF UP.

