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

Návrh programu:
1. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 18. května 2022
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
3. Informace z AS UP a RVŠ
4. Výroční zpráva o hospodaření Přírodovědecké fakulty za rok 2021
5. Rozdělení finančních prostředků fakulty a rozpočet 2022
6. Informace děkana k majetovému vyrovnání mezi PřF a CATRIN
7. Věcný návrh změny Statutu PřF – zrušení RCPTM a CRH
8. Věcný návrh změny Statutu PřF – změna názvů katedry a oboru
9. Záměr akreditace 5 studijních oborů
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. 17 konaného dne 15. června 2022, který vám byl rozeslán 28. června 2022 a je
uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-15-06-2022-signed.
pdf).
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Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 17 konaného dne 15. června 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 28. června 2022.

Ad 3 (informace z AS UP a RVŠ):
AS UP plánuje v nejbližší době projednávat novelu Statutu UP odebírající některé pravomoci
fakultních senátů při přípravě rozpočtu a dále centralizaci sociálního fondu z fakult na úroveň celé UP.

Ad 4 (výroční zpráva o hospodaření PřF 2021):
Pan děkan předkládá senátu Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého za rok 2021. Znění zprávy je rozesláno jako příloha této pozvánky. V souladu s čl.
10 Statutu PřF senát tuto zprávu schvaluje. Své připomínky prosím adresujte panu předsedovi
EK AS PřF UP prof. Fiuráškovi (jaromir.fiurasek@upol.cz) do 7. září. Následně bude zasedat
EK a bude vám rozeslán zápis z jejího jednání. Doplňující podněty po projednání EK lze ještě
adresovat paní tajemnici (lenka.kanova@upol.cz) do 13. září do 12:00.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého za rok 2021.

Ad 5 (rozdělení finančních prostředků a rozpočet fakulty 2022):
Pan děkan předkládá senátu návrh na rozdělení finančních prostředků (včetně metodiky dělení) a rozpočet fakulty a žádá o jejich projednání. Podklady jsou přiloženy k této pozvánce. Své
připomínky prosím adresujte panu předsedovi EK AS PřF UP prof. Fiuráškovi (jaromir.fiurasek@upol.cz)
do 7. září. Následně bude zasedat EK a bude vám rozeslán zápis z jejího jednání. Doplňující
podněty po projednání EK lze ještě adresovat paní tajemnici (lenka.kanova@upol.cz) nebo
předsedovi EK (jaromir.fiurasek@upol.cz) do 13. září do 12:00.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje novelu Metodiky dělení neinvestičních prostředků organizačním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje rozdělení finančních prostředků na PřF UP v roce 2022 a
rozpočet PřF UP na rok 2022.

Ad 6 (informace děkana k majetovému vyrovnání mezi PřF a CATRIN):
AS UP se bude dne 21. září patrně zabývat návrhem rektora na majetkové vyrovnání mezi PřF
a CATRIN. Pan děkan seznámí senát s aktuálním vývojem v této záležitosti.

Ad 7 (věcný návrh změny Statutu PřF – zrušení RCPTM a CRH):
Na žádost rektora předkládá pan děkan věcný záměr změny v Organizačním řádu PřF UP,
která spočívá ve zrušení organizačních jednotek CRH a RCPTM. Podklady vám byly rozeslány
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společně s pozvánkou. Vaše podněty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu LK doc. Jukla
(marek.jukl@upol.cz) do 7. září do 12:00.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje děkanem předložený věcný záměr změny Statutu PřF spočívající ve vyřazení RCPTM a CRH z Organizačního řádu fakulty.

Ad 8 (věcný návrh změny Statutu PřF – změny názvů):
Na žádost vedoucího katedry navrhuje pan děkan změnu v Organizačním řádu PřF UP, která
spočívá ve změně názvu katedry na Katedru ekologie a životního prostředí (vypuštění slova
„ochrany“) a ve změně názvu oboru na Obor biologie, ekologie a životního prostředí (doplnění
„a životního prostředí“). Podklady vám byly rozeslány společně s pozvánkou. Vaše podněty a
dotazy prosím směřujte na pana předsedu LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz) do 7. září do
12:00.
Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje děkanem předložený věcný záměr změny Statutu PřF spočívající ve změně názvu katedry na Katedru ekologie a životního prostředí a změnu názvu oboru na
Obor biologie, ekologie a životního prostředí v Organizačním řádu fakulty.

Ad 9 (záměr akreditace 5 studijních oborů):
Pan proděkan Říha z pověření pana děkana předkládá senátu záměr akreditace následujících
5 studijních programů: Biologie a chemie potravin (Bc.), Biologie a chemie potravin (NMgr.),
Environmentální studia a udržitelný rozvoj (Bc.), Globální udržitelný rozvoj (NMgr.) a Mezinárodní rozvojová studia (Bc.). Podklady k těmto záměrům vám byly přiloženy k pozvánce. Senát
se k záměru vyjadřuje pouze jeho vzetím na vědomí. Případné připomínky prosím adresujte
panu proděkanu Říhovi (jan.riha@upol.cz) do 12. září.
Návrh usnesení:
AS PřF UP bere na vědomí záměr akreditace programů Biologie a chemie potravin (Bc.), Biologie
a chemie potravin (NMgr.), Environmentální studia a udržitelný rozvoj (Bc.), Globální udržitelný
rozvoj (NMgr.) a Mezinárodní rozvojová studia (Bc.).

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.

V Olomouci, dne 1. září 2022

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