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Novela č. 1
Hlášení škod a řešení škodních případů 

na Univerzitě Palackého v Olomouci

f) příslušnému zaměstnanci součásti, jedná-li se
o škodu způsobenou na této součásti nebo týka-
jící se této součásti.

2. Student, jemuž byla způsobena škoda, příp. student, 
který škodu způsobil, je povinen oznámit ji podle
místa jejího vzniku tajemníkovi příslušné fakulty,
tajemníkovi vysokoškolského ústavu, řediteli SKM
UP, řediteli univerzitního zařízení nebo kvestorovi.“

2) Článek 2 včetně nadpisu zní:

„Článek 2
Řešení škodních případů

Nastavení procesu projednávání a řešení škodních případů 
fakult je ponecháno v gesci fakult, škodních případů vyso-
koškolských ústavů v gesci vysokoškolských ústavů, škod-
ních případů SKM UP v gesci SKM UP a škodních případů 
RUP, univerzitních zařízení (s výjimkou SKM UP) v gesci 
kvestora. Kvestor, děkani fakult, ředitelé vysokoškolských 
ústavů a ředitel SKM UP nastaví co nejúčinnější postup 
pro řešení škodních případů.“

3) V článku 3 nadpis zní:

„Škoda způsobená děkanem/ředitelem 
vysokoškolského ústavu/kvestorem/rektorem“. 

4) V čl. 3 odst. 1 zní:
„1. Je-li zjištěno, že škodu způsobil děkan, ředitel vy-
sokoškolského ústavu nebo kvestor, budou postoupeny
veškeré materiály týkající se způsobené škody rekt orovi 
k rozhodnutí.“

5) V čl. 4 odstavce 1 a 2 znějí:
„1.  Rozhodne-li příslušný orgán fakulty, vysokoškolské-

ho ústavu, SKM UP nebo RUP, po prošetření škod-
ního případu, o povinnosti zaměstnance (studenta) 
nahradit vzniklou škodu, navrhne mu bez zbytečné-
ho odkladu písemně způsob náhrady škody. Součás-
tí písemného návrhu Dohody o náhradě škody musí 
být výše škody, způsob náhrady škody a lhůta, v níž 
má být způsobená škoda nahrazena. Vzor Dohody 
o náhradě škody je dostupný na UPShare v záložce
„formuláře“.

2. Dohodu o náhradě škody dle předchozího odstavce
uzavírá:
a) rektor se zaměstnancem organizačně zařazeným

na RUP, CVT UP, CPSSP UP, KI UP, KSI UP,
KUP, VUP, VTP UP, PS UP, ASC UP,  nepověří-li

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 Hlášení škod a řešení škodních případů na Uni-
verzitě Palackého v Olomouci.

Článek 2
Předmět novely

1) V čl. 1 odstavce 1 a 2 znějí:
„1.  Zaměstnanec, jemuž byla způsobena škoda, příp.

zaměstnanec, který škodu způsobil, příp. zaměst-
nanec, který se dověděl o tom, že UP vznikla škoda, 
je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do sedmi 
dnů, kdy se o ní dověděl:
a) přímému nadřízenému, jedná-li se o zaměst-

nance organizačně zařazeného na Rektorátu
UP (dále jen „RUP“), došlo-li ke vzniku škody
na jeho pracovišti,

b) řediteli Centra výpočetní techniky UP (dále jen
„CVT UP“), Centra podpory studentů se specifi c-
kými potřebami (dále jen „CPSSP UP“), Konfu-
ciova institutu UP (dále jen „KI UP“), Institutu
krále Sedžonga UP (dále jen „KSI UP“), Knihov-
ny UP (dále jen „KUP“), Vydavatelství UP (dále
jen „VUP“), Vědeckotechnického parku UP (dále
jen „VTP UP“), Projektového servisu UP (dále
jen „PS UP“), Akademik sport centra UP (dále
jen „ASC UP“), jedná-li se o zaměstnance orga-
nizačně zařazeného na některém z uvedených
univerzitních zařízení, došlo-li ke vzniku škody
na jeho pracovišti; ředitel o tom bez zbytečného
odkladu informuje kvestora,

c) děkanovi fakulty, jedná-li se o zaměstnance orga-
nizačně zařazeného na fakultě, došlo-li ke vzniku 
škody na jeho pracovišti,

d) řediteli Správy kolejí a menz UP (dále jen „SKM
UP“), jedná-li se o zaměstnance organizačně za-
řazeného na SKM UP, došlo-li ke vzniku škody
na jeho pracovišti,

e) řediteli vysokoškolského ústavu, jedná-li se
o zaměstnance organizačně zařazeného na vy-
sokoškolském ústavu, došlo-li ke vzniku škody
na jeho pracovišti,
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k tomu kvestora, a se studentem, způsobili-li 
škodu uvedeným jednotkám,

b) děkan se zaměstnancem organizačně zařaze-
ným na fakultě a studentem fakulty,  nepověří-li
k tomu tajemníka fakulty, způsobili-li škodu fa-
kultě,

c) ředitel vysokoškolského ústavu se zaměstnancem
organizačně zařazeným na vysokoškolském ústa-
vu nebo se studentem, nepověří-li k tomu tajem-
níka vysokoškolského ústavu, způsobili-li škodu
vysokoškolskému ústavu,

d) ředitel SKM UP se zaměstnancem organizačně
zařazeným na SKM UP nebo se studentem, způ-
sobili-li škodu SKM UP,

e) rektor (nepověří-li k tomu kvestora) /děkan (ne-
pověří-li k tomu tajemníka) / ředitel vysokoškol-
ského ústavu (nepověří-li k tomu tajemníka) /

ředitel SKM se zaměstnancem / studentem, způ-
sobili-li škodu příslušné součásti.“

6) V článku 6 se vypouští odstavec 2.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení vnitřní normy UP č. R-B-19/11
Hlášení škod a řešení škodních případů na Univerzitě
Palackého v Olomouci zůstávají beze změn.

2) Tato novela č. 1 nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění
a účinnosti sedmým dnem po dni, kdy nabyde platnosti.

V Olomouci dne 18. ledna 2021 

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


