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Novela č. 2
 Vyřizování stížností a petic 

na Univerzitě Palackého v Olomouci

 Článek 1
Úvodní ustanovení

V souvislosti se zřízením Českého institutu výzkumu a po-
kročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci 
(CATRIN) a s pravomocemi jeho ředitele a dalších orgánů 
se projevila potřeba doplnit některá ustanovení vnitřní 
normy Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého 
v Olomouci.

Článek 2
Předmět novely

1. V čl. 2. Vymezení pojmů a kompetencí odstavce 7, 8
a 9 nově zní:
„7. Příslušnými k vyřízení stížností a petic jsou orgány

UP, orgány fakult, orgány vysokoškolských ústavů 
a vedoucí zaměstnanci univerzitních zařízení (dále 
jen „orgán nebo zaměstnanec příslušný k vyřízení 
stížnosti nebo petice“) v mezích své působnosti sta-
novené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých ško-
lách, a Statutem UP, v ostatních případech podle 
charakteru obsahu stížnosti nebo petice, zejména 
není-li adresát uveden.

8. Orgánem UP je rektor, Akademický senát UP, Vě-
decká rada UP, Rada pro vnitřní hodnocení UP,
Správní rada UP, Disciplinární komise UP a kves-
tor. Orgánem fakulty je děkan, akademický senát
fakulty, vědecká rada fakulty, disciplinární komise
fakulty a tajemník. Orgánem vysokoškolského ústa-
vu je ředitel a případně také další orgány vymezené 
příslušným statutem vysokoškolského ústavu.

9. Osoba pověřená šetřením je zaměstnanec UP, fa-
kulty či vysokoškolského ústavu a dále člen orgánu
UP, fakulty či vysokoškolského ústavu, který byl
k šetření pověřen orgánem nebo vedoucím zaměst-
nancem příslušným k vyřízení stížnosti nebo petice 
(dále jen „osoba provádějící šetření“).“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení vnitřní normy UP č. B3-08/2-SR
Vyřizování stížností a petic na Univerzitě Palackého
v Olomouci ve znění její novely č. 1 zůstávají beze
změn.

2. Tato novela č. 2 nabývá platnosti dnem jejího zveřej-
nění a účinnosti sedmým dnem po dni, kdy nabyde
platnosti.

V Olomouci dne  2. prosince 2020 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.  
rektor UP




