
Zápis č.  17 ze zasedání AS PřF UP ze dne 10. 11.  2004 
 
 
Zasedání řídil: RNDr. J. Mazura, předseda AS 
 
Přítomni: 15 členů AS, prof. Dvořák, prof. Ševčík 

Omluveni: Mgr. Emil Kudrnovský,  Mgr. Jakub Rolčík, Mgr. Irena Smolová, 
Lukáš Svoboda 
Nepřítomen: Mgr. Martin Duchoslav 

                  
  

1) Kontrola usnesení 
2) Informace z AS UP 
3) Hospodaření fakulty 
4) Výstavba PřF na Envelopě a stavební záměry 
5) Studijní záležitosti 
6) Různé 

 
 

Mgr. Petr Hašler ukončil studium na PřF UP a přestal být členem AS. Novým členem za 
studentskou část je Jiří Caudr. 
 
Bod 1) 
Bez připomínek 
 
 
Bod 2) 
Předseda AS PřF informoval  o průběhu zasedání AS UP, která se konala v době od 2. 
června do 10. listopadu 2004.  Z legislativních záležitostí projednávaných na AS UP se 
přírodovědecké fakulty týká schválení Statutu PřF a Volebního a jednacího řádu AS PřF, 
které jsou platné od 22. září 2004.  AS UP na svém zasedání 10. listopadu 2004 schválil 
rozpočet UP na rok 2004. Po  rozpravě ke schvalování rozpočtu UP akademickým 
senátem UP přijal AS PřF následující usnesení: 
 
AS PřF byl seznámen s průběhem schvalování rozpočtu UP na rok 2004 a letošní průběh 
považuje za nezodpovědný. Navrhuje změnu Statutu UP, aby třetí hlasování o rozpočtu 
UP bylo spojeno s hlasováním o odvolání rektora UP.  
Předseda AS PřF  toto usnesení předá předsedovi AS UP. 
Hlasování:                   Pro          15 

       Proti          0 
 Zdržel se   0 

 
AS PřF schválil návrh změny Statutu UP 
 
 
 
Bod 3)  
Děkan PřF podal zprávu o hospodaření fakulty. Hospodaření oborů odpovídá plánu na 
tento rok. Předpokládá se převod části FRIMU do roku 2005. Z rezervy děkana se 



uvolňuje finanční částka na odměny pracovníkům fakulty tak, aby bylo možno vyplatit 
zaměstnancům odměny  ve výši  asi  40% platu. 
Hlasování o rozdělení rezervy děkana 

Pro         13 
Proti         0 

                                         Zdržel se   0 
 
AS PřF schválil rozdělení rezervy děkana 
 
Dále proběhla diskuse o stavu přidělení grantů a záměrů na rok 2005. 
 

Bod 4) 
Děkan  informoval o přípravě výstavby PřF na Envelopě. Je vybrán projektant stavby 
(Stavoprojekt Olomouc), který začíná na projektu pracovat (včetně přípravy podkladů pro 
vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby). Dále jsou připraveny  smlouvy 
s architektonickou kanceláří M1, která navrhla architektonické řešení budovy. AS PřF 
pověřil předsedu, aby písemně požádal paní rektorku o  informaci k financování výstavby 
PřF (jaká částka již byla MŠMT převedena na účet UP, jaký je stav čerpání těchto peněz a 
jaký je aktuální stav účtu výstavby). 
Pan děkan  informoval o přestavbě dílen na učebny a laboratoře v Holici. 
 
 
Bod 5) 
a)V souladu se Stipendijním řádem UP bylo navrženo prodloužit platnost rozhodnutí o 
udělování jednorázového stipendia za vynikající studijní výsledky studentům, kteří své 
studium ukončí vykonáním státní zkoušky s vyznamenáním. Dále bylo navrženo 
prodloužit platnost rozhodnutí o jednorázovém sociálním stipendiu děkana a stipendiu 
studentům doktorandského studia nad 26 let v řádném prezenčním studiu  (ve výši 1 000,- 
Kč). 
b)Naše fakulta v červenci 2004 obdržela akreditaci bakalářského studijního programu 
B1407 Chemie, oboru Ekochemie. Děkan fakulty rozhodl tento obor otevřít již v akad. 
roce 2005/06. 
c)Kolegium děkana schválilo návrh na zpoplatnění zápisu předmětů do databáze STAG po 
termínu stanoveném děkanem. Poplatek za jeden zapsaný či odepsaný předmět navrhuje 
ve výši 50,- Kč, a to od letního semestru 2004/05. Tento návrh byl AS PřF schválen 
s tímto dodatkem: V případě změny zápisu předmětu, který není způsoben postupem 
studenta, nebude poplatek vybírán.  
Hlasování o zpoplatnění zápisu předmětů do databáze STAG: 

Pro             13 
Proti            0 
Zdržel se     0 
 

AS PřF schválil zpoplatnění zápisu předmětů do databáze STAG 
 
 
Bod 6) 

 
- Proděkan prof. Ševčík informoval o odvodech na režie z vědeckých projektů. V roce                       
2005 bude projednána změna pravidel AS PřF v souvislosti s dělením dotace na organizační 
jednotky fakulty. 



- Zástupci studentů opětovně požádali  o vybudování přechodu přes silnici před areálem v 
   Holici a osvětlení zastávky. 
- Stavební   práce   v  Holici  budou  ukončeny   do   konce  března  2005   a   od   příštího      

         akademického  roku  2005/2006   budou  učebny  a   laboratoře  v  provozu.  Jednáním o 
          vybudování  přechodu  a  osvětlení  autobusové  zastávky  byl pověřen tajemník fakulty 
         Dr. Velecký.  

   
 
 
Zapsal: RNDr. J. Mazura 
         
 

Usnesení: 
 
AS PřF schválil návrh změny Statutu UP 
AS PřF schválil zpoplatnění zápisu předmětů do databáze STAG 

 
 
Další zasedání AS se předpokládá v prosinci 2004.  
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