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Záznam o hlasování per rollam Legislativní komise AS PřF UP 
01.11.2020 

 

Komise se shodla na tom, že se o doporučení pro AS PřF UP v záležitostech 

- organizační změna (zřízení nových kateder), 

- novela Statutu PřF UP 

usnese per rollam. 

Před hlasováním se komise seznámila s připomínkami, které jí byly zaslány. Předseda 
komise doc. Jukl členům komise sdělil, že obdržel jedinou připomínku, a to doc. Petra 
Bednáře, který dal ke zvážení, zda by neměl být novelizován také odst. 2 článku 5a 
Organizačního řádu PřF UP, a to tak, že by se i tam namísto pojmu „vědecko-výzkumná 
centra“ uvedlo „vědecko-výzkumné jednotky“.  

K tomu se předkladatel vyjádřil v tom smyslu, že se nepředpokládá, že by další eventuálně 
vzniklé v-v jednotky měly mít vlastní statut a tedy, že navržená úprava není záměrem 
předkladatele a nepokládá ji za vhodnou. 

Dále předseda LK navrhl novelizaci dalších dvou pasáží se Statutu a Org. řádu, kde se 
pojem „veděcko-výzkumná centra“ vyskytuje, a to v samotném Statutu PřF UP (čl. 4 – 
členění fakulty) a dále v Org. řádu (čl. 2 odst. 1), a to tak, že by zde tento pojem byl 
nahrazen pojmem „vědecko-výzkumné jednotky“.  

K tomu se předkladatel vyjádřil kladně. 

Členové komise byly s obsahem diskuse s děkanem fakulty, jako předkladatelem, 
seznámeni.  

Komise přijala následující usnesení (pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů LK, zdržel se 1 
člen LK (doc.Lemr, nedopatřením mu nebyl zaslán e-mail pro hlasování)): 

(1) LK AS PřF UP doporučuje AS PřF schválit navrženou organizační změnu spočívající ve 
zřízení Katedry experimentální biologie a Katedry chemické biologie (oddělením od 
Laboratoře růstových regulátorů) a zařazení obou nově vzniklých kateder pod Obor biologie 
a ekologie. 

(2) LK AS PřF UP doporučuje AS PřF schválit navrženou novelu Statut PřF UP ve znění po 
jednání LK AS PřF UP. (viz příloha, dva doplňky proti původní verzi, a to úprava článku 4 
Statutu PřF UP a úprava čl. 2 odst. 1 Organizačního řádu, jsou vyznačeny žlutě). 

 
 
V Olomouci dne 02.11.2020 
 
Zapsal: 

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

 
 


