POZVÁNKA
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,
které se bude konat
dne 9. března 2022 v 15:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:
1. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 2. února 2022
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
3. Informace z AS UP a RVŠ
4. Plán investic na rok 2022 – doplnění
5. Harmonogram akademického roku 2022/2023
6. Udělení souhlasu se jmenováním členů VR PřF
7. Informace o průběhu vypořádávání majetkových nároků CATRIN vůči PřF
8. Projednání návrhu memoranda o CRH
9. Usnesení AS PřF ve věci nedávných podání k Etické komisi UP
10. Studentská rubrika
11. Různé

Ad 1 (ověření zápisu z minulého 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. 14 konaného dne 2. února 2022, který vám byl rozeslán 14. února 2022 a je
uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-02-02-2022-signed.
pdf).
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Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 14 konaného dne 2. února 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 14. února 2022.

Ad 4 (plán investic na rok 2022 – doplnění):
Paní tajemnice pověřena panem děkanem představí doplněný seznam plánu investic PřF na
rok 2022. Oproti plánu dříve projednaném na EK AS PřF a schváleném AS PřF došlo k těmto
doplněním:
• list vybavení – položka 6. Digitální projektor pro Planetárium v Pevnosti poznání
• list přístroje – plán investičních nákupů pracovišt’ 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 1. března do 12:00.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předložený doplněný plán investičních výdajů na rok 2022.

Ad 5 (harmonogram akademického roku 2022/2023):
Pan proděkan Říha z pověření pana děkana předkládá návrh harmonogramu akademického
roku 2022/2023. Návrh vám byl přiložen k pozvánce. Vaše podněty a dotazy prosím směřujte
na pana proděkana Říhu (jan.riha@upol.cz) do 2. března.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předložený harmonogram akademického roku 2022/2023.

Ad 6 (udělení souhlasu se jmenováním členů VR):
Pan proděkan Hlaváč z pověření pana děkana předkládá senátu seznam navrhovaných členů
Vědecké rady PřF. AS PřF v souladu s §27, odst. 1, písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o
vysokých školách, vyslovuje souhlas se jmenováním případně odvoláním jednotlivých členů.
Seznam navržených osob je přiložen k pozvánce. Vaše podněty a dotazy prosím směřujte na
pana proděkana Hlaváče (jan.hlavac@upol.cz) do 2. března.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP udílí souhlas se jmenováním následujících osob členy Vědecké rady PřF
na funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 2026: prof. AAA, doc. BBB, ...

Ad 7 (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.

Ad 8 (memorandum CRH):
Senát projedná návrh Memoranda o spolupráci v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum mezi Univerzitou Palackého, Výzkumným ústavem rostlinné
výroby, v. v. i. a Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Text návrhu memoranda je
vám přiložen k pozvánce. Vaše podněty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu LK doc.
Jukla (marek.jukl@upol.cz) do 1. března do 12:00.
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Ad 9 (Usnesení AS PřF ve věci podání k Etické komisi UP):
Akademický senát PřF projedná návrh skupiny 19 senátorů na přijetí usnesení, kterým se senát
vyjádří k nedávným podáním k Etické komisi UP směřujícím proti představitelům samosprávných orgánů PřF a UP.
Návrh usnesení:
AS PřF UP je silně znepokojen útoky ZO VOS CATRIN směřovanými na děkana Martina Kubalu a
na senátora a člena Dozorčí rady CATRIN Michala Botura. V případě doc. Kubaly byl podnět vyžadující jeho nejmenování do funkce, založený na řadě diskutabilních a problematických argumentů,
adresován nejen rektorovi UP, ale též MŠMT, což jednoznačně považujeme za akt poškozující dobré
jméno PřF i UP jako celku. V případě doc. Botura jsou předmětem části podání k Etické komisi UP
jeho názory a postoje prezentované na zasedáních AS UP.
Obě podání z pera ZO VOS CATRIN považujeme za účelové útoky ve snaze oslabit samosprávné
orgány univerzity. Za obzvláště zavrženíhodné pak považujeme případné zneužívání Etické komise
ke snahám o umlčení kritických názorů kteréhokoliv člena akademické obce či dokonce jí voleného
senátora plnícího svou zákonnou kontrolní roli.

V Olomouci, dne 23. února 2022

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