Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
Záznam o hlasování legislativní komise AS PřF UP
ze dne 02.04.2021
O podkladech pro zasedání AS PřF UP svolané na 07.04.2021 byli členové LK AS PřF UP
informování e-mailem. Touto cestou obdrželi rovněž vyjádření předkladatele – děkana fakulty
Doc. Kubaly. Na základě vyjádření členů LK rozhodl předseda LK o tom, že komise nebude
konat zasedání, ale o doporučení k návrhům pro AS se usnese per rollam.
1. návrh novely Jednacího řádu VR PřF UP
-

k tomuto obdržela LK jednu připomínku (pozměňovací návrh), a to od prof. Opatrného:
o

Text "Za výjimečných okolností, zejména krizové situace nebo jiné mimořádné
události značného rozsahu" navrhuje nahradit slovy "V případě potřeby".
Svůj návrh prof. Opatrný zdůvodnil tak, že „distanční jednání vědecké rady přináší
značnou časovou úsporu dojíždějících členů (a také snižuje uhlíkovou stopu).
Agenda VR většinou nezahrnuje rozhodování o veřejných prostředcích, takže
není nutné mít tak přísný režim, jako je v případě jednání senátu. Myslím, že
pokud by se v případě potřeby využívalo distanční jednání VR častěji, mohlo by to
vést k zefektivnění práce.“

o

Stanovisko děkana PřF UP, jako předkladatele, k pozměňovacímu návrhu je
záporné, když uvedl, že „tato textace by mohla vést k svévolnému nadužívání
dotčeného ustanovení. Dle mých zkušeností není on-line nebo hybridní forma
plnohodnotnou náhradou za standardní prezenční formu. Čili bych se přikláněl k
původnímu návrhu. Pokud by to bylo třeba specifikovat, tak za mimořádné
okolnosti považuji omezení standardního provozu vysokých škol, omezení
pohybu nebo shromažďování osob.“

o

Předseda LK uvedl, že akceptování pozměňovacího návrhu by znamenalo
potřebu zásadního přepracování novely, neboť by patrně bylo nutno vymezit,
jakou agendu (profesorská a habilitační řízení?) by VR mohla či nemohla
projednávat on-line v těch případech, kdy by se její jednání sice nekonalo
prezenčně, ale z jiného důvodu, než vážných důvodů tak, jak jsou vymezeny v
návrhu.

2. věcný záměr novelizace Organizačního řádu PřF UP – záměr zřídit katedru
biotechnologie
-

k tomuto obdržela LK jednu připomínku, a to od doc. Lemra:
o

Máme k tomuto bodu k dispozici vyjádření (usnesení) VPRO dotčených oborů,
tedy chemie a biologie?

o

Doc. Soural poskytl kladné vyjádření VPRO Chemie

3. předseda LK vyhlásil dne 31.3.2021 hlasování per rollam o následujícím návrhu
usnesení:
-

LK AS PřF UP doporučuje AS PřF UP schválit
1. návrh novely Jednacího řádu VR PřF UP v předloženém znění,
2. věcný záměr změny Přílohy č.1 Statutu PřF UP Organizační řád;

-

do 02.04.2021 se kladně vyjádřili všichni členové LK, usnesení bylo přijato.
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V Olomouci dne 03.04.2021
Zapsal:
_____________________________
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

