
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. listopadu

www.prf.upol.cz

1192/12 | 771 46 Olomouc | T: 585 634 060

POZVÁNKA
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,

které se bude konat
dne 26. října 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:

1. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 15. září 2022

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

3. Informace z AS UP a RVŠ

4. Investiční akce PřF

5. Memorandum o spolupráci v rámci Centra regionu Haná pro biotechnologický a
zemědělský výzkum

6. Návrh na odvolání děkana PřF podaný rektorem UP

7. Studentská rubrika

8. 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 řádném zasedání schvaluje svůj zápis z minulého zasedání. K ověření nyní máme
zápis ze zasedání č. 18 konaného dne 15. září 2022, který vám byl rozeslán 30. září 2022 a je
uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-15-09-2022-signed.
pdf).

Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 18 konaného dne 15. září 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 30. září 2022.
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Ad 4 (investiční akce PřF):
(1) Paní tajemnice z pověření pana děkana předkládá senátu k projednání žádost o navýšení
limitu ceny investiční akce Víceúčelový objekt pro výuku a osvětovou činnost PřF UPOL – 2 (pra-
covně investice v botanické zahradě PřF). Popis současného stavu tohoto investičního zaměru
je přiložen jako podklad k jednání.

(2) Paní tajemnice dále informuje senát o zjištěných aktuálních skutečnostech v souvislosti
s investiční akcí v areálu Holice – Rekonstrukce areálových komunikací:

• podklady pro VZ a následně i podepsaná smlouva se zhotovitelem obsahovala chybný
součtový vzorec, a v celkové nabídkové ceně 3.864.504,45 Kč byla vynechána poslední
položka Ostatní náklady ve výši 152.500 Kč; vzhledem k tomu, že byla podána pouze
jedna nabídka a nedojde k žádnému znevýhodnění jiných uchazečů bude s dodavatelem
uzavřen dodatek napravující tento stav; celková cena tak bude činit 4.017.0004,45 Kč
(cena bez DPH)

• dále bude s dodavatelem uzavřen dodatek na drobné vícepráce, zjištěné v průběhu sta-
vebních prací - obetonování potrubí, dodatečné statické zkoušky, bourání prostupu pro
kanalizaci - v celkové hodnotě cca 110 tis. Kč (cena bez DPH)

• celkově se jedná o navýšení ceny cca o 261 tis. Kč (cena bez DPH)

Vaše připomínky prosím směřujte na pana předsedu EK našeho senátu prof. Fiuráška (jaro-
mir.fiurasek@upol.cz) do 18. října do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje navýšení limitu ceny investǐcní akce Víceúčelový objekt pro
výuku a osvětovou činnost PřF UPOL – 2 na hodnotu 25 904 257 Kč bez DPH.

Ad 5 (memorandum o CRH):
Pan děkan předkládá senátu ke schválení Memorandum o spolupráci v rámci Centra regionu
Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Finální znění tohoto memoranda je poskyt-
nuto jako podklad k tomuto bodu. Vaše podněty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu
LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz) do 18. října do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje Memorandum o spolupráci v rámci Centra regionu Haná pro
biotechnologický a zemědělský výzkum ve znění předloženém děkanem.
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Ad 6 (návrh na odvolání děkana):
Rektor UP doručil předsedovi AS PřF dne 11. října 2022 žádost o vyjádření AS PřF k jeho
návrhu na odvolání děkana PřF podle §28, odst. 3 Zákona o vysokých školách. Sdělení rektora
a další doprovodné materiály jsou přiloženy k této pozvánce. Vzhledem k závažnosti této věci
a možným dopadům na chod fakulty si dovoluji požádat o stanovisko LK i EK AS PřF. Vaše
podněty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz) do
18. října do 12:00 a pana předsedu EK prof. Fiuráška (jaromir.fiurasek@upol.cz) do 18. října
do 12:00.

V Olomouci, dne 12. října 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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