
Zápis č. 15 ze zasedání AS PřF UP ze dne 14. 4. 2004 
 
 
Zasedání řídil: RNDr. J. Mazura, předseda AS 
 
Přítomni: 16 členů AS, prof. Dvořák, prof. Ševčík, doc. Frébort, RNDr. Molnár, Dr. Velecký 

Omluveni: Mgr. František Pluháček, RNDr. Jukl, Dr. Duchoslav, Mgr. Rolčík, Jana 
Stránská 

                  
  

1) Ověření zápisu a kontrola usnesení ze dne 24. 3. 2003 
2) Schválení „Výroční zprávy o činnosti Přírodovědecké fakulty UP za rok 2003“ 
3) Schválení „Aktualizace dlouhodobého záměru na rok 2004“ 
4) Ekonomická rubrika 

a. schválení čerpání rozpočtu PřF v roce 2003 
b. schválení rozdělení dotace PřF na rok 2005 

5) Legislativní rubrika 
a. návrh změny Statutu PřF UP v Olomouci 
b. volební řád AS PřF 

6) Přijímací řízení na studijní rok 2005/2006 
7) Různé 

 
 

Na začátku jednání předseda AS představil členům senátu nového člena studentské části 
AS PřF pana Lukáše Svobodu. 
 
Bod 0) 
Předseda AS informoval senátory o petici pracovníků kateder umístěných v budově 
děkanátu ohledně změny režimu vstupu do budovy PřF mimo běžnou pracovní dobu. Pan 
děkan podal vysvětlení k této věci. Výměna klíčů je reakcí na skutečnost, že vedení 
fakulty nemá přehled o tom, kdo má možnost vstupu do budovy v době, kdy není služba 
na vrátnici. Snaha vedení uvést tuto věc do řádného stavu  naráží na neochotu domluvy a 
určení pravidel ze strany zaměstnanců, kteří nemají v současnosti problém s přístupem do 
budovy a tudíž důvod věc řešit. Cílem vedení fakulty není znemožnit zaměstnancům práci 
a přístup do pracoven či laboratoří ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu, ale 
dát přístupu do budovy pravidla, přijatelná jak pro zaměstnance, tak pro vedení fakulty, 
které je za provoz budovy odpovědné. Proto pan děkan svolává na pátek 16.4. v 10 hod do 
auly PřF, schůzku všech, kterých se to týká, s cílem stanovení pravidel vstupu do budovy. 
Předpokládá zajištění druhých vstupních dveří elekt. zámkem otevíraným pomocí čtečky 
identifikační karty zaměstnance, který bude mít právo vstupu do budovy apod.  
 
Bod 1) 
Bez připomínek. 
 
Bod 2) 
K Výroční zprávě o činnosti Přírodovědecké fakulty za rok 2003 nebyly žádné 
připomínky ani dotazy.  
 
Hlasování:  přítomno 16 členů  pro 16  proti 0  zdržel se 0 
 



 
 
Bod 3)  
K Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2005 informoval pan děkan přítomné 
s aktuálním stavem přípravy výstavby nové budovy fakulty na Envelopě. Je souhlas 
s výstavbou od ministerstva financí i ministerstva školství a rektorát vypíše výběrové 
řízení na projektanta stavby. Následovalo hlasování o Aktualizaci dlouhodobého záměru 
na rok 2004. 
 
Hlasování:  přítomno 16 členů  pro 16  proti 0  zdržel se 0 

 
Bod 4a) 
Ekonomická komise konstatovala, že podklady o čerpání rozpočtu za rok 2003 byly 
přehledné a dostatečné. 
 
Hlasování:  přítomno 16 členů  pro 16  proti 0  zdržel se 0 
 
Bod 4b) 
Pan děkan předložil návrh o dělení dotace v roce 2004. Návrh předložený a diskutovaný 
na minulém zasedání AS byl upřesněn vzhledem k navýšení dotace fakulty a úpravám 
v části dotace děkanátu, rezervy děkana apod. Rozdělení dotace na obory zůstalo 
zachováno. V následné diskusi pan děkan a pan proděkan Ševčík zodpověděli dotazy 
členů senátu. Jednalo se o čerpání FRIMU přiděleného do rozpočtu oborů, čerpání 
FRIMU, který zůstal v rezervě děkana a možnosti směny provozních peněz za peníze 
investiční.  
 
Hlasování:  přítomno 16 členů  pro 16  proti 0  zdržel se 0 
 
Bod 5a) 
 
Návrh změny Statutu PřF UP v Olomouci byl projednán členy legislativní komise 
s děkanem fakulty a členové senátu byli s těmito úpravami seznámeni. Největší změnou 
proti původnímu návrhu je odstranění bodů 4 až 7, článku 17 v části V., které se týkaly 
uzavírání pracovních smluv. Dále postup při volbě děkana nebude součástí statutu, ale 
Volebního a jednacího řádu AS. Upravený návrh Statutu PřF UP v Olomouci po 
projednání vedením fakulty předložen ke schválení AS na příštím zasedání. 
 
Bod 5b) 
 
Pro změnu Volebního a jednacího řádu PřF UP v Olomouci byly senátem odsouhlaseny 
změny způsobu volby členů senátu. Zástupce studentské části senátu budou volit studenti 
a zástupce učitelské části budou volit učitelé. Dále bude navržen postup volby, zajišťující 
v učitelské části senátu zvolení minimálně jednoho zástupce oboru. Diskutována byla také 
možnost v některých hlasování rozhodovat „per rollam“. Legislativní komise s předsedou 
senátu a vedením fakulty připraví návrh nového Volebního a jednacího řádu PřF UP 
v Olomouci. 
 
 
 
 



Bod 6) 
 
Pan proděkan Molnár předložil podklady k přijímacímu řízení pro školní rok 2005/2006. 
Po diskusi bylo o návrhu hlasováno. 
 
Hlasování:  přítomno 16 členů  pro 16  proti 0  zdržel se 0 
 
Bod 7) 
 
Zástupce oboru fyziky seznámil senátory s připravovaným záměrem preferování studentů 
vybraných studijních oborů formou mimořádných stipendií. 
 

 
Zapsal: RNDr. J. Mazura 
         
 

Usnesení: 
1. Senát schválil Výroční zprávu o činnosti Přírodovědecké fakulty UP za rok 2003. 
2. Senát schválil Aktualizaci dlouhodobého záměru na rok 2005. 
3. Senát schválil čerpání rozpočtu PřF v roce 2003. 
4. Senát schválil rozdělení dotace fakulty na rok 2004. 
5. Senát schválil podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2005/2006. 
 
Další zasedání AS se předpokládá koncem května 2004.  
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