POZVÁNKA
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,
které se bude konat
dne 2. února 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:
1. Představení děkana a proděkanů v novém funkčním období
2. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 15. prosince 2021
3. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
4. Informace z AS UP a RVŠ
5. Plán investic na rok 2022
6. Informace o průběhu vypořádávání majetkových nároků CATRIN vůči PřF
7. Studentská rubrika
8. Různé

Ad 1 (nové funkční období děkana a proděkanů):
AS PřF slavnostně přivítá pana děkana doc. RNDr. Martina Kubalu, Ph.D., v jeho druhém funkčním období. Pan děkan následně představí svůj tým proděkanů ve složení:
• prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. – proděkan pro mezinárodní záležitosti, statutární zástupce děkana
• prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
• Mgr. Jan Říha, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti
• prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. – proděkan pro doktorské studium
• doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. – proděkan pro projekty
• Mgr. Ota Blahoušek – proděkan pro vnější vztahy
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Senát podle čl. 13, odst. 1 Statutu PřF UP projedná záměr pana děkana výše uvedené proděkany jmenovat.
Návrh usnesení:
AS PřF UP projednal záměr děkana jmenovat navržené proděkany Přírodovědecké fakulty UP na
funkční období od 1. února 2022.

Ad 2 (ověření zápisů z minulých zasedání):
V souladu s Postupem ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP senát na
následujícím zasedání schvaluje svůj zápis z minulého zasedání. K ověření nyní máme zápis
ze zasedání č. 12 konaného dne 15. prosince 2021, který vám byl rozeslán 21. prosince 2021
a je uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-15-12-2021-signed.
pdf). Zápis č. 13 z mimořádného zasedání ze dne 12. ledna ověříme pouze, bude-li finalizován
v dostatečném předstihu před zasedáním (před 2. únorem).
Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 12 konaného dne 15. prosince 2021 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 21. prosince 2021.

Ad 5 (plán investic na rok 2022):
Paní tajemnice pověřena panem děkanem představí první seznam plánu investic PřF na rok
2022. Jedná se zatím pouze o centrální investice. Investice jednotlivých kateder budou projednány na příštím zasedání AS PřF. Přehled plánovaných investic je přiložen k této pozvánce. Vaše
podněty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu EK prof. Fiuráška (jaromir.fiurasek@upol.cz)
do 25. ledna do 12:00.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předložený plán investičních výdajů na rok 2022.

Ad 6 (průběh vypořádávání majetkových nároků CATRIN vůči PřF):
Senát bude informován o průběhu jednání Komise pro vypořádání majetku mezi PřF a CATRIN
a o dalším vývoji v této záležitosti.

V Olomouci, dne 19. ledna 2022

.................................
Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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