
 

 

 
 

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP 
 

 

Zápis z jednání legislativní komise AS PřF UP 
ze dne 21.10.2021 

 

Účast: 5 členů LK (1 omluvena), děkan PřF UP, a senátor doc. Botur. 

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise doc.M.Jukl 

 

Legislativní komise na své schůzi: 

1. seznámila se s Návrhem na změnu v užívání majetku UP v souvislosti se vznikem 
CATRIN zaslaným děkanovi PřF doc. Kubalovi pověřeným ředitelem CATRIN doc. 
Banášem. 

Doc. Jukl předeslal, že legislativní komisi přísluší řešit legislativně-právní otázky návrhu, 
ekonomické otázky jsou věcí komise ekonomické. 

Konstatoval, že náležitosti takového návrhu stanoví čl. 4a Řádu o nakládání s majetkem UP. 
Ten vyžaduje odůvodnění navrženého režimu spoluužívání, resp. výhradního užívání. Jak 
vyplývá i z názoru předkladatele Řádu při jeho projednávání v LK AS UP, předpokládá se, že 
odůvodnění obsahuje objektivní a přezkoumatelné skutečnosti. 

Děkan PřF UP konstatoval, že návrh postrádá odůvodnění potřeby jednotlivých konkrétních 
přístrojů, informoval o jednáních představitelů CATRIN s vedoucími kateder a dalších 
skutečnostech souvisejících. 

Doc. Botur uvedl, že při projednávání návrhu Řádu o nakládání s majetkem v plénu AS UP 
předkladatel i předsedkyně LK AS UP zdůraznili nutnost přezkoumatelného zdůvodnění. 

V diskusi dále vystoupili dr. Fürst, doc. Soural, Mgr. Kotrle a Mgr. Bräuer.Z diskuse členů 
komise vyplynulo, že odůvodnění v návrhu je pojato velmi obecně a nelze z něj dovodit 
obsah přílohy obsahující soupis nárokovaného vybavení a prostor.  

- komise obdržela následující připomínky členů akademické obce: 

o Dr. Fürst – navrhuje konstatovat, že návrh nevyhovuje požadavkům čl. 4a, 
z čehož plyne, že nepočíná běžet 6měsíční lhůta pro jednání. Vyjadřuje 
nesouhlas s užíváním zkratek CRH a RCPTM ze strany CATRIN. 

o Doc. Lemr – za diskutabilní pokládá ustanovení čl. 1/2 a čl.7/2 návrhu provozního 
řádu připojeného k návrhu 

o Mgr. Stejskal – rovněž pokládá za diskutabilní zmíněná ust. návrhu provozního 
řádu 

Další připomínky nebyly legislativní povahy.  

- Předseda LK hlasovat o návrhu usnesení. Jednomyslně přijato: 

Legislativní komise AS PřF UP doporučuje AS PřF UP přijmout AS PřF UP usnesení 
následujícího znění: 

 
AS PřF UP vítá skutečnost, že VŠÚ CATRIN projevil úmysl vstoupit do jednání o 
spoluužívání majetku, který je dosud ve výlučném užívání PřF UP.  
Postup pro takové jednání určuje Řád pro nakládání s majetkem UP (Řád), konkrétně článek 
4a. Po prozkoumání návrhu, který byl PřF UP zaslán ředitelem CATRIN doc. Banášem (čj. 
UPOL-182154/A000-2021 ze dne 29.09.2021) ale AS PřF UP konstatuje, že jej nelze 
přijmout za návrh předvídaný v čl. 4a odst. 3 Řádu, protože postrádá odůvodnění, které by 
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obsahovalo objektivní a přezkoumatelné skutečnosti, z nichž by vyplynula potřeba užívání 
toho kterého přístroje či místnosti ze strany CATRIN.  
Návrh má dle zmíněného ustanovení Řád tvořit podklad pro jednání, ve kterém bude mj. 
hledána rovnováha mezi oprávněnými zájmy PřF UP na straně jedné a CATRIN na straně 
druhé tak, aby z něho mohl vyplynout režim spoluužívání.  
 
- Vzhledem k přijatému usnesení se již LK nezabývala textem návrhu provozního řádu. 

 

 

2. Různé 

- do bodu nebyl nikdo přihlášen 

-  

 
 

 
V Olomouci dne 21.10.2021 
 
Zapsal: 

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