Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
Zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP
ze dne 20.05.2021
Účast: 6 členů LK (1 omluven) a děkan PřF UP (předkladatel návrhů).
Jednání komise zahájil a řídil předseda komise doc.M.Jukl
Legislativní komise na své schůzi:
1. seznámila se s návrhem na zřízení funkce Ochránce práv studentů PřF UP
(ombudsmana) – vnitřní norma PřF UP
-

-

konstatovala, že připomínky zaslal senátor doc. Lemr:
o

k čl. 1 odst. 2 navrhuje do působnosti ombudsmana zahrnout i uchazeče o
studium. Bylo vyjasněno, že přijímání se řídí správním řádem a Řádem
přijímacího řízení. Uchazeči nejsou členové akademické obce. Dále by hrozilo
zahlcení ombudsmana. Z uvedených důvodů komise připomínku neakceptuje.

o

k čl. 1 odst. 6 navrhuje přeformulovat poslední větu, aby obsahovala odkaz na
výkon funkce ombudsmana. Komise se shodla na tom, že tohoto žádoucího
zdůraznění bude dosaženo tím, že na předešlou větu bude napojena středníkem.

o

k čl. 2 odst. 3 navrhuje ošetřit situaci, kdy člen akademické obce plynule přejde
z pracovního poměru do pozice emeritního profesora. Děkan a doc. Jukl objasnili,
že tento přechod není možný, neboť vždy uplyne jistá doba, práva emeritního
profesora nelze přiznat před skončením prac. poměru. Toto bylo sděleno před
zasedáním autoru připomínky, který toto vysvětlení akceptoval.

o

k čl. 2 odst. 3 navrhuje (shodně s Mgr. Kotrlem) zakotvit možnost odvolání. Zde
se komise shodla na tom, že odvolání navrhne doplnit, a to tak, že k jeho podání
bude oprávněna min. 1/3 senátorů, k přijetí bude nutná min. 3/5 senátorů.

o

k čl. 3 odst. 5 navrhuje vypustit slova „v maximální možné míře“, stejně tak
z odst.7. Komise tuto připomínku akceptuje.

o

obecně navrhuje zvážit začlenění ombudsmana do statutu fakulty. I když to není
dle stanoviska předsedkyně univerzitní legislativní komise dr. Tomoszkové nutné,
jak informoval předs. LK doc. Jukl, komise se nakonec spolu s děkanem přiklonila
k zařazení ombudsmana mezi poradní orgány fakulty (bude v tomto smyslu
upraven návrh na změnu organizačního řádu PřF UP, viz dále).

konstatovala, že připomínky zaslal dále senátor Mgr. Kotrle (uvedeny jsou pouze
připomínky, které se nekryjí s připomínkami již uvedenými):
o

k čl. 2, volbě ombudsmana, navrhuje zpřesnit proceduru v souladu se závěry
předchozí diskuse na senátu, a to tak, že předložení návrhu na dvojici
ombudsmana studentskou částí senátu předchází přijímání návrhů ze strany
studentské části akademické obce, které jsou předány studentským senátorům a
až následně podá studentská část senátu návrh celému senátu. Toto již
předkladatel a doc. Jukl zapracovali a jde o nový odst. 6 v čl. 2. Komise toto
řešení akceptuje.

o

k čl. 2, volbě ombudsmana, dal podnět k diskusi o tom, zda má nebo nemá být
upravena procedura hlasování plénem senátu. Zde se komise přiklonila k tomu,
že podobná úprava není nutná, podobně jako u členů VR či Etické komise jde de
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facto o schválení/neschválení návrhu předloženého senátu, zde studentskou
částí.
o

k čl. 3 odst. 5 navrhuje zakotvit právo nahlížet do kompletních výsledků evaluace,
což komise akceptuje.

-

dále se LK zabývala připomínkou vznesenou doc.Souralem, aby ombudsman vedl
záznamy o projednávání podnětů, bude doplněno do čl.3.

-

dále bylo diskutováno vymezení pojmu akademického pracovníka v čl. 2 odst. 1, což
bude vyřešeno poznámkou pod čarou, v níž bude odkaz na § 70 zákona o VŠ.

-

Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato:
Legislativní komise AS PřF UP doporučuje AS PřF UP přijmout předložený návrh vnitřní
normy Ochránce práv studentů PřF UP ve znění výše uvedených pozměňovacích
návrhů.

2. seznámila se s návrhem novely Přílohy č.1 Statutu PřF UP – organizačního řádu
-

návrh odůvodnil předkladatel, děkan doc. Kubala

-

LK konstatovala, že neobdržela žádné připomínky. Z bodu 1 vyplynul požadavek na
zařazení ombudsmana do poradních orgánů fakulty, se kterým se ztotožnil děkan fakulty.
K tomu je navrženo:
o

změnit nadpis čl. 8 Organizačního řádu vypuštěním slova „vedení“

o

do čl. 8 vložit za odstavec 1 nový odstavec 2 znění
„2. Ochránce práv studentů PřF UP je stálým poradním orgánem fakulty. Jeho
činnost se řídí vnitřní normou fakulty schvalovanou senátem.“
a ostatní odstavce přečíslovat.

-

Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato:
Legislativní komise AS PřF UP doporučuje AS PřF UP přijmout předložený návrh novely
Statutu PřF UP – Organizačního řádu PřF UP ve znění výše uvedeného pozměňovacího
návrhu.

V Olomouci dne 20.05.2021
Zapsal:
_____________________________
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
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