
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

17. listopadu

www.prf.upol.cz

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

POZVÁNKA
(2. verze)
na zasedání Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP,

které se bude konat
dne 1. února 2023 ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF

Návrh programu:

1. Ověření zápisu z minulého zasedání

2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání

2. Informace z AS UP a RVŠ

3. Studentská rubrika

4. Plán investic na rok 2023

5. Novela Statutu PřF – organizační řád

6. Smlouva o Společné laboratoři optiky

7. Návrh na odvolání děkana PřF podaný rektorem UP

8. Různé

9. Vyhlášení voleb do AS PřF

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. 21 konaného dne 30. listopadu 2022, který vám byl rozeslán 12. prosince
2022 a je uveřejněn na webu senátu
(https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-30-11-2022-signed.
pdf).
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Návrh usnesení:
AS PřF UP schvaluje zápis ze zasedání č. 21 konaného dne 30. listopadu 2022 ve znění rozeslaném
senátorům a elektronicky podepsaném předsedou senátu dne 12. prosince 2022.

Ad 4 (plán investic na rok 2023):
Paní tajemnice pověřena panem děkanem představí plán investic PřF na rok 2023. 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 24. ledna do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje předložený plán investǐcních výdajů na rok 2023.

Ad 5 (novela Statutu PřF – organizační řád):
Pan děkan předkládá návrh novely Statutu PřF, která v organizačním řádu mění název jedné ka-
tedry (na Katedra ekologie a životního prosťredí) a oboru (na Obor biologie, ekologie a životní
prosťredí). V̌ecný záměr této změny byl senátem již schválen na jeho zasedání č. 18 dne 15. září
2022. Text novely i Statutu ve znění této novely máte přiloženy k pozvánce. Vaše případné pod-
něty a dotazy prosím směřujte na pana předsedu LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz) do 24.
ledna do 12:00.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje návrh Novely č. 16 Statutu PřF UP.

Ad 6 (smlouva o Společné laboratoři optiky):
Pan děkan předkládá ke schválení návrh nové smlouvy o Společné laboratoři optiky mezi PřF
UP a FzÚ AV ČR. Senátoři již měli možnost návrh smlouvy připomínkovat a LK AS PřF tuto
smlouvu následně projednala 12. ledna 2023. Podklady zahrnující znění smlouvy i vyjádření
LK máte přiloženy k pozvánce.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP schvaluje uzavření smlouvy mezi UP a FzÚ AV ČR o spolupráci a pro-
vozování vědeckého pracoviště „Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého v Olomouci a
Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR“ ve znění po projednání LK AS PřF dne 12. ledna 2023.

Návrh usnesení:
AS PřF UP se dle čl. 22 Statutu PřF UP usnesl na tomto výkladu článku 10 odst. 1 písm a) Statutu
PřF UP: V případě zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultního pracoviště na
základě smlouvy s mimofakultním subjektem podléhá nejen uzavření takové smlouvy, ale i její
každá změna či ukončení předchozímu souhlasu AS PřF UP.

Ad 7 (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.
Opětovně byl zařazen na program 21. zasedání dne 30. listopadu 2022, kde byl rovněž odročen
na základě požadavku všech studentských senátorů (čl. 2, odst. 10 jednacího řádu AS PřF).
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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. Vaše případné podněty a dotazy prosím směřujte na pana
předsedu LK doc. Jukla (marek.jukl@upol.cz) do 24. ledna do 12:00.

Ad 8 (různé):

• informace děkana k novelizaci normy PřF-B-19/07 Statut Ceny děkana, podklady jsou
přiloženy k pozvánce

Ad 9 (vyhlášení voleb do AS PřF):
Volby do AS PřF se vyhlašují nejpozději dva měsíce před termínem jejich konání. S cílem umož-
nit uskutečnění voleb bezpečně před koncem letního semestru vyhlásí AS PřF termín voleb do
AS PřF již na svém únorovém zasedání. Navržený harmonogram voleb připravený panem před-
sedou LK AS PřF je obsažen v níže uvedeném návrhu usnesení. Volební komisi bychom zvolili
na následujícím zasedání nejpozději v březnu, kandidáty do této volební komise prosím aktivně
hledejte.

Návrh usnesení:
Akademický senát PřF UP vyhlašuje volby do AS PřF pro volební období 2023 – 2026 a stanovuje
harmonogram voleb následovně:

• volby se uskuteční 26. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 v budově PřF UP, ťr. 17. listopadu 12
a 27. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 v knihovně PřF UP, Šlechtitelů 27,

• zahájení podávání návrhů na kandidáty se stanovuje na 8. března 2023,

• uzávěrka podávání návrhů na kandidáty se stanovuje na 22. března 2023,

• uveřejnění kandidátní listiny se stanovuje na 24. března 2023.

V Olomouci, dne 25. ledna 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karel Lemr
předseda AS PřF UP

2. verze: doplnění první verze pozvánky z 18. ledna 2023 přidáním bodu „vyhlášení voleb do
AS PřF“ do návrhu programu.
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