Jednání AS PřF UP, 7. dubna 2021, 13:00
Jednání proběhne distančně v prostředí Zoom. Senátoři a vedení PřF dostanou přístupové údaje
mailem před jednáním. Ostatní zájemci o účast dostanou přístupové údaje na základě žádosti
předsedovi AS PřF (tomas.opatrny@upol.cz).
Návrh programu:
1. Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
2. Informace z AS UP a Rady VŠ
3. Podmínky přijímacího řízení
4. Novela Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP
5. Věcný záměr novely Organizačního řádu PřF
6. Studentská rubrika
7. Různé
Ad 1:
Dne 27. března 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení: „Akademický senát PřF UP
se usnáší na tom, že zasedání AS PřF UP dne 7. dubna 2021 proběhne formou videokonference.“
Ad 2:
AS UP zasedal 17. února, výběr nejdůležitějších usnesení:
 AS UP podporuje dosavadní jednání předsedy AS UP realizované za účelem řešení situace
spojené se vznikem VŠÚ CATRIN. AS UP žádá, aby proces postupného naplňování VŠÚ
CATRIN pokračoval v souladu s principy legality, legitimity a výkonu akademické
samosprávy.
 AS UP žádá v rámci procesu naplňování VŠÚ CATRIN rektora UP o kontrolu a vyvození
případných opatření k řádnému informování dotčených zaměstnanců UP, především o jejich
pracovněprávním zařazení na UP a o pracovních podmínkách, které jim mohou být v
současnosti garantovány s ohledem na dodržování vnitřních předpisů a vnitřních norem UP.
 AS UP schvaluje návrh Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP v Olomouci na
období 2021+ a návrh Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti UP
v Olomouci na rok 2021, a to oba návrhy ve verzi po zapracování připomínek vznesených
LK AS UP a ve znění připomínek EK AS UP.
 V souvislosti s rozhodnutím AS UP delegovat doc. Mgr. Michala Botura, Ph.D., jako
zástupce AS UP v Olomouci v Dozorčí radě VŠÚ CATRIN žádá AS UP děkany fakult UP,
aby byl dokončen proces nominací v souladu se Statutem VŠÚ CATRIN, a rektora UP, aby
navržené zástupce do dozorčí rady jmenoval.
 AS UP žádá vedení UP o prověření dodržení zákona o vysokých školách a Statutu UP
(zejména čl. 6 Přílohy č. 2) a přijetí případných nápravných opatření ve věci čerpání
finančních prostředků z rozpočtu UP, schváleného na rok 2020, ve prospěch VŠÚ CATRIN
v roce 2020.
AS UP dále zasedal 17. března, výběr nejdůležitějších usnesení:
 AS UP žádá, aby na nejbližších zasedáních EK AS UP a AS UP byl pověřeným ředitelem
VŠÚ prezentován ekonomický rozbor a výhled zabezpečení provozu VŠÚ pro rok 2021,
minimálně ve struktuře příjmů a výdajů dle zdrojů a hlavních položek.
 AS UP schvaluje předložený návrh Novely č. 1 Řádu o nakládání s majetkem UP v
Olomouci po zapracování připomínek a doporučení LK AS UP a ve znění přijatého
komplexního pozměňovacího návrhu.
 AS UP žádá rektora UP, aby metodika dělení příspěvků nebyla pro rok 2022 a následující
připravována dle současné praxe vždy pouze pro příslušný rok, ale aby byl připraven

koncept systému metodiky, podle kterého bude možné postupovat na UP dlouhodobě.
AS UP též zasedal 31. března, kdy zvolil jako kandidáta na rektora UP prof. Martina Procházku,
stávajícího děkana FZV. Rektora by měl jmenovat prezident republiky na funkční období od 1.
května.
Ad 3:
Pan proděkan Říha předkládá návrh podmínek přijímacího řízení pro bakalářský studijní program
Biologie a ekologie, pro bakalářský studijní program Experimentální biologie obou specializací, a
pro bakalářský studijní program Molekulární a buněčná biologie. Podkladové materiály zahrnující
navrhované podmínky, žádosti garantujících kateder a rozhodnutí MŠMT, o které se tento postup
opírá, byly rozeslány 23. března, termín připomínek byl 2. dubna.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předložené podmínky přijímacího řízení.
Ad 4:
Pan děkan předkládá návrh novely Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP, která zavádí možnost
konat ve výjimečných případech zasedání za účasti části nebo všech členů VR formou
videokonference. Podkladové materiály byly rozeslány 23. března s termínem připomínek do 30.
března. Legislativní komise se návrhem zabývala 2. dubna, zápis z LK najdete v příloze.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předloženou novelu Jednacího řádu Vědecké rady PřF UP.
Ad 5:
Pan děkan předkládá senátu k projednání věcný záměr změny Přílohy č.1 Statutu PřF UP
Organizační řád zřizující novou Katedru biotechnologie, jejíž zařazení je možné pod obor Biologie
a ekologie nebo pod obor Chemie. Jedná se o formální transformaci Oddělení buněčné biologie
CRH na katedru. Podklady byly rozeslány 23. března s termínem připomínek do 30. března. Zápisy
VPRO Chemie a VPRO Biologie a ekologie, které se k této věci vyjadřují, byly rozeslány 1. dubna.
Na jejich základě je nyní návrh specifikován doporučeným zařazením nové katedry pod obor
Chemie. Legislativní komise se návrhem zabývala 2. dubna a návrh doporučuje schválit.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předložený věcný záměr změny Organizačního řádu PřF UP a
doporučuje zařazení nově vzniklé Katedry biotechnologie pod obor Chemie.
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