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POZVÁNKA
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,

které se bude konat
dne 30. listopadu 2022 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:

1. Ověření zápisu ze zasedání konaného dne 26. října 2022

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

3. Informace z AS UP a RVŠ

4. Návrh na odvolání děkana PřF podaný rektorem UP

5. Rozdělení finančních prosťredků fakulty a rozpočet 2022

6. Zpráva o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
pro akademický rok 2022/2023

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. 20 konaného dne 26. října 2022, který vám byl rozeslán 7. listopadu 2022
a je uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-26-10-2022-signed.
pdf).

Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 20 konaného dne 26. října 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 7. listopadu 2022.
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Ad 2 (kontrola plnění usnesení z minulých zasedání):
Předseda AS PřF informuje, že naplnil usnesení AS PřF

• č. 2-19 ze dne 12. října 2022, tedy informoval o nezákonném rektorově postupu vůči
děkanovi RVŠ, ČKR a MŠMT. Relevantní korespondenci s těmito orgány máte přiloženu.

• č. 5-19 ze dne 12. října 2022, tedy podal dne 8. listopadu předsedovi AS UP návrh na
odvolání rektora UP. Textaci odůvodněného návrhu i s přílohami máte přiloženu.

• o programu zasedání č. 20 dne 26. října 2022, tedy vzhledem k důvodům vedoucím
k odročení bodu 6 minulého zasedání požádal opětovně rektora UP o doplnění podkladů
k jeho návrhu na odvolání děkana. Příslušnou korespondenci máte přiloženu.

Ad 4 (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. Tento bod byl zařazen
do návrhu programu zasedání č. 20 dne 26. října 2022, ale následně odročen a z programu
vyřazen v souladu s čl. 2, odst. 9, písm. a) Jednacího řádu AS PřF pro nedostatek podkladů.
Původní text rektorova návrhu a doprovodné materiály byly rozeslány společně s pozvánkou
na zasedání č. 20 AS PřF, které se konalo dne 26. října 2022. Další podklady rektor odmítl i přes
opakovanou výzvu poskytnout. Rektorovo vyjádření k žádosti o doplnění podkladů je přiloženo
k této pozvánce v rámci bodu 2 (kontrola plnění usnesení). Vaše případné podněty a dotazy
prosím směřujte na pana předsedu LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz) do 22. listopadu do
12:00.

Ad 5 (rozdělení finančních prostředků a rozpočet fakulty 2022):
Na zasedání č. 18 dne 15. září 2022 neschválil AS PřF děkanem předloženou metodiku dě-
lení neinvestičních prosťredků ani návrh rozdělení finančních prosťredků na PřF UP. Vzhledem
k tomu pan děkan předkládá senátu přepracovaný návrh na rozdělení finančních prosťredků
(včetně metodiky dělení) a rozpočet fakulty a žádá o jejich projednání. Podklady jsou přilo-
ženy k této pozvánce. Své připomínky prosím adresujte panu předsedovi EK AS PřF UP prof.
Fiuráškovi (jaromir.fiurasek@upol.cz) do 22. listopadu do 12:00. Následně bude zasedat EK
a bude vám rozeslán zápis z jejího jednání. Doplňující podněty po projednání EK lze ještě adre-
sovat paní tajemnici (lenka.kanova@upol.cz) nebo předsedovi EK (jaromir.fiurasek@upol.cz)
do 28. listopadu do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje novelu Metodiky dělení neinvestǐcních prosťredků organizač-
ním jednotkám fakulty a obecné zásady hospodaření Přírodovědecké fakulty UP.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje rozdělení finančních prosťredků na PřF UP v roce 2022 a
rozpočet PřF UP na rok 2022.

Ad 6 (zpráva o přijímacím řízení na PřF):
Z pověření děkana předkládá pan proděkan Říha senátu Zprávu o přijímacím řízení na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023. Zpráva je
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přílohou této pozvánky a senát ji pouze bere na vědomí. Případné připomínky prosím adresujte
panu proděkanovi Říhovi (jan.riha@upol.cz) do 23. listopadu.

Návrh usnesení:
AS PřF UP bere na vědomí Zprávu o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě Univerzity Pa-
lackého v Olomouci pro akademický rok 2022/2023.

Ad 8 (různé):

• informace děkana k používání názvů jednotek RCPTM a CRH

• probíhající debata o revizi Sociálního fondu UP (vizte přiloženou pracovní verzi návrhu)

V Olomouci, dne 16. listopadu 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karel Lemr
předseda AS PřF UP
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