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Zápis č. 15 
ze zasedání Akademického senátu PřF UP 

dne 4. prosince 2013 
 

Přítomni: 21 členů AS PřF dle prezenční listiny 
hosté: kandidáti na funkci děkana prof. Frébort a doc. Smolová, děkan prof. Ševčík, proděkan prof. 
Dušek, tajemník dr. Velecký, vedoucí studijního odd. pí Gronychová, prof. Halaš 
 

 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF UP dr. Jukl. Přivítal senátory, kandidáty na děkana a hosty. 
K navrženému programu zasedání nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
Bod 1. Kontrola usnesení 
Bez připomínek. 
 
Bod 2. Informace z AS UP 
Informace z minulých dvou zasedání Akademického senátu UP podal dr. Jukl. 
AS UP na svém zasedání 16. října 2013 zvolil za kandidáta na rektora UP pro funkční období 2014–
2018 prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D. 
Na zasedání 30. října 2013 AS UP schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, 
výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti UP na rok 2014 a schválil vyhlášení voleb do AS UP 
na funkční období 2014–2017 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících se 
k volbám. Návrhy kandidátů do AS UP se mohou podávat do 14. 3. 2014, volby se pak na 
jednotlivých fakultách uskuteční ve dnech 28. 3. až 11. 4. 2014. 
 
Bod 3. Volby kandidáta na funkci děkana PřF UP pro příští funkční období 2014–2018 
Předseda dr. Jukl přestavil kandidáty na funkci děkana: 

 prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. 
 doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D. 

 
Před vlastní volbou předal ještě slovo oběma kandidátům ke krátkému vyjádření, podle abecedního 
pořadí nejprve prof. Frébortovi, potom doc. Smolové. Kandidáti stručně připomněli své volební teze, 
které zazněly i na předvolebním shromáždění akademické obce a byly rovněž zveřejněny na 
webových stránkách AS PřF UP věnovaných volbám. 

Program zasedání AS PřF UP : 

1. Kontrola usnesení 
2. Informace z AS UP 
3. Volby kandidáta na funkci děkana PřF UP pro příští funkční období 
4. Plán zasedání AS PřF UP pro 1. pololetí 2014 
5. Příprava voleb do AS PřF UP a AS UP pro příští volební období 
6. Různé 
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Poté předseda dr. Jukl zahájil diskusi. V ní na dotazy senátorů vyjádřili oba kandidáti svůj názor na 
metodiku dělení finančních prostředků jak na úrovni fakulty, tak univerzity, zda je vhodné 
kopírovat metodiku fakulty podle UP, zazněly rovněž informace týkající se financování studentů 
přijatých nad limit schválený MŠMT. 
Předseda dr. Jukl poděkoval kandidátům za jejich vystoupení a oba pak na dobu voleb odešli ze 
zasedací místnosti. 
Předseda vyložil senátorům způsob, jakým volby proběhnou a vyhlásil 1. kolo voleb. Organizace 
voleb se zhostili členové volební komise dr. Jukl, doc. Fiurášek a Mgr. Stoklasa. Senátoři obdrželi 
hlasovací lístky a proběhlo tajné hlasování.  
 
Výsledek tajného hlasování – 1. kolo: 
počet vydaných volebních lístků:  21 
počet odevzdaných volebních lístků: 21 
počet platných volebních lístků:  21, z toho: 
prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D  počet hlasů:  12 
doc. RNDr. Irena Smolová., Ph.D.  počet hlasů:    9 
 
Usnesení č. 1-15/2013: 
Na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 
konané dne 4. 12. 2013, Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci navrhuje 
rektorovi UP pro jmenování do funkce děkana Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pro 
funkční období 1. 2. 2014 až 1. 2. 2018 prof. RNDr. Ivo Fréborta, CSc., Ph.D. 
 
Předseda dr. Jukl předá návrh na jmenování prof. Fréborta děkanem PřF UP pro následující funkční 
období rektorovi UP. Zvolený kandidát na děkana prof. Frébort pak krátce oslovil AS PřF, 
poděkoval za volbu a vyjádřil přesvědčení, že bude moci přispět k dalším rozvoji PřF UP. 
 
Bod 4. Plán zasedání AS PřF UP na 1. pololetí 2014 
Termíny zasedání AS PřF UP navržené předsedou dr. Juklem: 

 středa 29. 1. 2014 – ustavení volebních komisí pro volby do AS PřF UP  a AS UP 
 středa 26. 3. 2014 – rozdělení finančních prostředků na PřF UP v r. 2014 (rozpočet) 
 středa 23. 4. 2014 – projednání zprávy o volbách do AS PřF UP 

 
Bod 5. Příprava voleb do AS PřF UP a AS UP pro příští volební období 2014–2017 
Předseda dr. Jukl seznámil AS PřF UP s harmonogramem pro volby do AS UP: 

 ustavení dílčí volební komise: do 7. 3. 2014 
 uzávěrka kandidátů do AS UP: 14. 3. 2014 
 zveřejnění kandidátky do AS UP: do 21. 3. 2014 
 zveřejnění míst a času voleb: do 21. 3. 2014 
 rozpětí pro výběr termínu voleb: 28. 3.–11. 4. 2014 

 
Navrhl uskutečnit volby do Akademického senátu PřF UP  a Akademického senátu UP ve stejném 
termínu, a to ve dnech 9. a 10. dubna 2014. 
Pro volby do AS PřF UP navrhl s ohledem na ustanovení VJŘ AS PřF UP tento harmonogram: 

 ustavení volební komise: 29. 1. 2014 
 zveřejnění místa a času a dalších informací o volbách: do 9. 2. 2014 
 uzávěrka kandidátů do AS PřF UP: 7. 3. 2014 12:00 hod. 
 zveřejnění kandidátky: 7. 3. 2014 

Uvedl, že návrhy na kandidáty je možno předkládat až po ustavení volebních komisí. Dvojí datum 
uzávěrky je bohužel nutné, vyplývá z lhůt VJŘ AS PřF.  
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Ze strany senátorů nezazněly k návrhům žádné připomínky, proto zahájil předseda dr. Jukl 
hlasování o usnesení k volbám do AS PřF UP a AS UP. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP stanoví termín voleb do Akademického senátu UP na PřF UP na dny 9. a 10. 4. 2014.  
Výsledek hlasování (přítomno 21 členů):  
 pro 21 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 2-15/2013. 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF UP vyhlašuje volby do Akademického senátu PřF UP pro volební období 6. 5. 2014 až 
6. 5. 2017 a stanoví jejich termín na dny 9. a 10. 4. 2014; schvaluje jejich harmonogram jak výše 
navrženo. 
Výsledek hlasování (přítomno 21 členů):  
 pro 21 
 proti 0 
 zdržel se 0 

Závěr: Návrh byl přijat – Usnesení AS PřF UP č. 3-15/2013. 
 
Bod 7. Různé 

 Senátor prof. Otyepka informoval AS PřF UP o skutečnosti, že firma O.K.D.C. mont. s.r.o., 
která byla vybrána na provedení stavebních prací v Pevnosti poznání, je od 1. 8. 2013 
v úpadku.  
Děkan prof. Sevčík k tomu uvedl, že stavba je t.č. zakonzervována a situace se řeší. 

 Senátor doc. Fiurášek upozornil na nedořešené dělení finančních prostředků z RVO na 
fakultě, mělo by být AS PřF UP schváleno.  
Bylo dohodnuto, že děkan prof. Ševčík zpracuje bilanční tabulku, kterou dostanou členové 
senátu k dispozici. Schválení proběhne metodou per rollam. 

 
Předseda AS PřF UP dr. Jukl poděkoval senátorům i hostům za účast a zasedání ukončil. 
 

 
 
Příští zasedání AS PřF UP se uskuteční 29. ledna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu. 
 
 
Zapsala: Jitka Mayerová 
Schválil: RNDr. Marek Jukl, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF UP 

Závěry z jednání AS PřF UP dne 4. prosince 2013 

• AS PřF UP navrhuje na základě výsledku volby kandidáta na funkci děkana PřF UP, 
konané dne 4. prosince 2013, pro jmenování do funkce děkana PřF UP v Olomouci pro 
funkční období 1. 2. 2014 až 31. 1. 2018 prof. RNDr. Ivo Fréborta, CSc., Ph.D. 

• AS PřF UP schválil termín voleb do AS UP na PřF UP: 9. a 10. 4. 2014, uzávěrka 
kandidátů: 14. 3. 2014 

• AS PřF UP schválil termín voleb do AS PřF UP: 9. a 10. 4. 2014, uzávěrka kandidátů: 7. 3. 
2014 

• návrhy na kandidáty bude možno v obou případech možno podávat až od 30. 1. 2014 


