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STATUT P ÍRODOV DECKÉ FAKULTY  
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 

ze dne 2.6.2004 
 

úplné zn ní, jak vyplývá z pozd jších zm n a dopl k ,  
ú inné dnem 8.10.2014 

 
ást I    Úvodní ustanovení 

ást II    len ní fakulty 

ást III Samosprávné akademické orgány fakulty 

ást IV  Hospoda ení a správa fakulty 

ást V  Pracovníci fakulty 

ást VI  Studenti a studium 

ást VII Akademické insignie a ob ady 

ást VIII  Spole ná a záv re ná ustanovení 

 

P ílohy 
Organiza ní ád fakulty (P íloha . I) 

Pravidla hospoda ení a správy majetku (P íloha . II) 

Imatrikula ní slib (P íloha . III) 

Bakalá ský a Magisterský slib (P íloha . IV) 
 
Tento statut upravuje v návaznosti na zákon o vysokých školách1 a v souladu se Statutem 
Univerzity Palackého v Olomouci zejména postavení P írodov decké fakulty UP, její innost, 
organiza ní strukturu, ízení, hospoda ení, jakož i otázky studia na P írodov decké fakult  UP. 
 
 

ást I - Úvodní ustanovení 
l. 1 

1. P írodov decká fakulta (dále jen "fakulta") je sou ástí Univerzity Palackého v Olomouci (dále 
jen "univerzita"). 

2. Úplný název fakulty zní „P írodov decká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci“ nebo 
latinsky „Facultas Rerum Naturalium Universitatis Palackianae Olomucensis“. 

3. Sídlem fakulty je Olomouc, t ída 17. listopadu 12. 

                                            
1 zákon . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  
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4. Fakulta byla z ízena na ízením vlády . 58/1958 Sb. ze dne 18. 9. 1958, kterým byla p vodní 
Fakulta p írodních v d Vysoké školy pedagogické v Olomouci, z ízená na ízením vlády . 
66/1953 Sb. ze dne 21. 7. 1953, za len na do Univerzity Palackého. 

5. Orgány fakulty rozhodují a jednají jménem univerzity ve v cech fakulty uvedených v §24 odst. 
1 zákona o vysokých školách a v l. 37 statutu univerzity. 

 
l. 2 

1. Fakulta samostatn  a svobodn  rozvíjí vzd lávací, v deckou a jinou s tím související innost a 
vytvá í pro tuto innost podmínky. Spolupracuje p itom s dalšími domácími i zahrani ními 
vzd lávacími, v deckými a výzkumnými pracovišti. 

2. V souladu s dlouhodobým zám rem fakulta rozvíjívzd lávací, v deckou a jinou s tím 
související innost v matematice a informatice, fyzice, chemii, biologii a ekologii, v geografii a 
geologii, jim p íbuzných oborech a pedagogických kombinacích obsahujících tyto obory. 

3. Fakulta poskytuje v souladu s §44 a násl. a §78 zákona o vysokých školách vysokoškolské 
vzd lání vedoucí k ud lení 

a) akademického titulu bakalá  (ve zkratce "Bc."), 

b) akademického titulu magistr (ve zkratce "Mgr."), 

c) akademického titulu doktor (ve zkratce "Ph.D."). 

Na fakult  se dále v souladu s rigorózním ádem univerzity ud luje akademický titul doktor 
p írodních v d (ve zkratce "RNDr."). 

4. Seznam akreditovaných studijních program  a studijních obor  je vyv šen na ú ední desce 
fakulty. 

5. Fakulta uskute uje rovn ž programy celoživotního vzd lávání. 

6. Fakulta provádí habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem. Seznam obor , ve kterých 
je fakulta oprávn na konat habilita ní ízení a ízení ke jmenování profesorem je vyv šen na 
ú ední desce fakulty. 

 
l. 3 

Fakulta používá ú edního kulatého razítka se státním znakem eské republiky a textem 
„Univerzita Palackého v Olomouci - P írodov decká fakulta“ v p ípadech stanovených právním 
p edpisem. Pravidla používání ostatních razítek stanoví d kan. 

 
ást II - len ní fakulty 

l. 4 
1. Fakulta se lení na organiza ní jednotky, a to 

a) Katedry, které jsou základní organiza ní jednotkou realizující vzd lávací a v decko-
výzkumné poslání fakulty. 
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b) Smluvní pracovišt , zpravidla v decko-výzkumná, jejichž statut a financování vyplývají 
ze smlouvy s mimofakultním subjektem.   

c) V decko-výzkumná centra. 

d) Centrální jednotky fakulty; jsou jimi d kanát a dále kabinety jakožto servisní výuková 
pracovišt  pro studenty celé fakulty. Další centrální jednotky m že vymezit Organiza ní 
ád fakulty. 

2. V ele organiza ní jednotky je vedoucí ustanovovaný a odvolávaný d kanem na funk ní 
období t í let na základ  výb rového ízení. 

3. Katedry a smluvní pracovišt  se mohou sdružovat do ústav . Ústavy jsou z izovány, 
rozd lovány nebo zrušovány d kanem na základ  návrh  v deckopedagogické rady oboru a se 
souhlasem senátu. 

4. V decko-pedagogická rada oboru (dále jen „VPRO“) je odborným poradním orgánem d kana, 
v decké rady (dále jen „VR“) a senátu a je koordinátorem vzd lávací a v decko-výzkumné 
innosti na oboru.  

5. leny VPRO jsou vedoucí kateder oboru. Další leny jmenuje d kan po projednání ve VR z 
ad profesor  a docent  oboru. innost VPRO ídí její p edseda, jmenovaný na návrh VPRO 

d kanem. Po omezenou dobu m že p edsedu zastupovat místop edseda VPRO, jmenovaný 
d kanem na návrh VPRO. Funk ní období p edsedy i místop edsedy VPRO je p tileté. 

6. Na fakult  jsou ustaveny tyto obory: 

a) matematika a informatika, 

b) fyzika, 

c) chemie, 

d) biologie a ekologie, 

e) v dy o Zemi. 

 
l. 5 

Podrobn ji je struktura fakulty popsána v organiza ním ádu fakulty, který je p ílohou . I tohoto 
statutu. 

 
ást III - Samosprávné akademické orgány fakulty 

l. 6 
1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou akademický senát fakulty (dále jen senát), 
d kan, v decká rada fakulty a disciplinární komise fakulty. 

2. Samosprávné akademické orgány dbají, aby lenové akademické obce fakulty byli 
informováni o jejich innosti a m li možnost se vyjád it k dokument m a opat ením zásadního 
významu, jimiž se tyto orgány zabývají. Dále dbají, aby lenové akademické obce fakulty mohli 
podávat p ipomínky k innosti t chto orgán . 
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l. 7 
1. Akademickou obec fakulty tvo í akademi tí pracovníci p sobící na fakult  a studenti na ní 
zapsaní (§27 odst. 2 zákona o vysokých školách). 

2. lenové akademické obce fakulty jsou povinni dodržovat vnit ní p edpisy univerzity a fakulty 
a jsou povinni dbát dobrého jména univerzity. 

 
l. 8 

1. Akademický senát fakulty je jejím zastupitelským samosprávným akademickým orgánem. 

2. Senát je volen akademickou obcí fakulty. lenové senátu odpovídají za svou innost v senátu 
akademické obci fakulty. 

3. Senát sestává z 21 zvolených len  akademické obce fakulty. Skládá se ze dvou komor: 
zam stnanecké, která je trnácti lenná, a studentské, která je sedmi lenná. Do zam stnanecké 
komory se za azují lenové senátu z ad akademických pracovník , do studentské komory se 
za azují lenové senátu z ad student . Funk ní období senátu je t íleté. 

4. Funkce rektora, prorektora, d kana, prod kana a tajemníka fakulty je neslu itelná s lenstvím v 
senátu. 

5. D kan, prod kani a tajemník fakulty mají právo ú astnit se zasedání senátu s hlasem poradním. 

6. P ed uplynutím funk ního období lenství v senátu zaniká 

a) spole n  se zánikem lenství v akademické obci.  To neplatí, je-li student zvolený do 
senátu, p ijat v pr b hu svého funk ního období do jiného, bezprost edn  navazujícího, 
studijního programu na fakult , 

b) dnem  doru ení písemného prohlášení,  jímž  se vzdává lenství v senátu, p edsedovi 
senátu. 

7. Jestliže lenství v senátu zanikne podle odstavce 6, je senát dopln n na úplný po et len  z ad 
zvolených náhradník  zp sobem, který ur uje volební a jednací ád senátu, který je vnit ním 
p edpisem fakulty. 

8. Pravidla pro uskute n ní voleb len  senátu a jejich odvolávání stanoví volební a jednací ád 
senátu. 

9. Administrativu spojenou s inností senátu zajiš uje d kanát fakulty. 

 
l. 9 

1. Senát volí tajnou volbou svého p edsedu, který je lenem zam stnanecké komory. 
Zam stnanecká komora volí v odd leném tajném hlasování 1. místop edsedu senátu, 
2. místop edsedou se stává p edseda studentské komory zvolený tajnou volbou na jejím 
odd leném zasedání. 

2. P edseda a oba místop edsedové tvo í p edsednictvo senátu, které je orgánem senátu. 
P edsednictvo zastupuje senát v období mezi zasedáními senátu. 
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3. Funk ní období p edsedy a místop edsed  senátu je t íleté a skon í d íve pouze jejich rezignací 
nebo odvoláním senátem. 

4. P edseda senátu svolává zasedání senátu a zastupuje senát navenek. V dob  nep ítomnosti 
p edsedy senátu ho zastupuje v plném rozsahu 1. místop edseda senátu, je-li i ten nep ítomen, 2. 
místop edseda senátu. 

5. Senát z izuje z ad svých len  i z ad len  akademické obce fakulty komise, jejichž úkolem 
je posouzení materiál  p edkládaných senátu k projednání, formulace konkrétních doporu ení a 
p íprava usnesení. P edsedu komise, který musí být lenem senátu, a leny komise schvaluje 
senát. Komise jsou orgány senátu. 

6. Stálými komisemi senátu jsou komise ekonomická a legislativní. 

 
l. 10 

1. Senát 

a) na návrh d kana rozhoduje o z ízení, slou ení, splynutí, rozd lení nebo zrušení fakultních 
pracoviš  ve smyslu l. 4, 

b) na návrh d kana schvaluje návrh vnit ních p edpis  fakulty a postupuje je ke schválení 
akademickému senátu univerzity, 

c) schvaluje rozd lení finan ních prost edk  fakulty p edložené d kanem a kontroluje jejich 
využívání, 

d) schvaluje výro ní zprávu o innosti a výro ní zprávu o hospoda ení fakulty p edloženou 
d kanem, 

e) na návrh d kana schvaluje podmínky pro p ijetí ke studiu ve studijních programech 
uskute ovaných na fakult , 

f) schvaluje návrh d kana na jmenování a odvolání len  v decké rady fakulty a 
disciplinární komise fakulty, 

g) usnáší se o návrhu na jmenování d kana, pop ípad  navrhuje jeho odvolání z funkce, 

h) schvaluje dlouhodobý zám r vzd lávací a v decké, výzkumné, vývojové nebo další tv r í 
innosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým zám rem univerzity po 

projednání ve v decké rad  fakulty. 

2. Senát se vyjad uje zejména 

a) k návrh m studijních program  uskute ovaných na fakult , 

b) ke studijním plán m uskute ovaným na fakult , 

c) k zám ru d kana jmenovat nebo odvolat prod kany, 

d) k otázkám, které mu p edloží d kan. 

3. Senát sleduje celkový personální, vzd lávací, v decký a hospodá ský vývoj fakulty. Vychází 
p itom zejména z výro ní zprávy d kana o innosti a ze zprávy o hospoda ení fakulty. 
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4. Senát se p im eným zp sobem zabývá návrhy a podn ty len  akademické obce a v 
od vodn ných p ípadech je projednává s d kanem fakulty. 

5. Pravidla jednání senátu podrobn ji vymezuje volební a jednací ád senátu, který je vnit ním 
p edpisem fakulty. 

 
l. 11 

1. P sobnost v decké rady fakulty je upravena §30 zákona o vysokých školách. V decká rada se 
dále vyjad uje k návrh m, které jí p edloží d kan nebo stanoví-li tak vnit ní p edpis univerzity 
nebo fakulty. 

2. leny v decké rady jmenuje a odvolává po schválení akademickým senátem fakulty d kan z 
ad akademických pracovník  fakulty a dalších významných odborník . Nejmén  jedna t etina 
len  jsou jiné osoby než lenové akademické obce univerzity. Prod kan, p edseda senátu a 

tajemník fakulty mají právo ú astnit se zasedání v decké rady s hlasem poradním. 

3. D kan m že jmenovat estným lenem v decké rady význa ného v dce, který se významným 
zp sobem zasloužil o fakultu. estný len má právo ú astnit se zasedání v decké rady bez práva 
hlasovat. P ed jmenováním estných len  v decké rady si d kan vyžádá vyjád ení senátu. 

4. D kan svolává zasedání v decké rady nejmén  dvakrát za semestr. 

5. Podrobnosti o zásadách jednání v decké rady stanoví jednací ád v decké rady, který je 
vnit ním p edpisem fakulty. 

6. D kan zpravidla do t í m síc  po svém jmenování p edloží návrh na odvolání a jmenování 
len  v decké rady. 

7. lenství ve v decké rad  zaniká 

a) dnem doru ení písemného prohlášení, jímž se len vzdává lenství ve v decké rad , 
d kanovi, 

b) dnem, kdy návrh d kana na odvolání lena v decké rady schválil senát. 

 
l. 12 

1. V ele fakulty je d kan; jedná a rozhoduje ve v cech fakulty, pokud zákon o vysokých školách 
nestanoví jinak. 

2. D kan je povinen odpov d t na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou senátem 
nebo p ednesenou na zasedání senátu lenem senátu. 

3. Funk ní období d kana za íná dnem, ke kterému byl do této funkce jmenován rektorem. 

4. Funk ní období d kana je ty leté. Funkci d kana m že tatáž osoba vykonávat nejvýše dv  po 
sob  bezprost edn  jdoucí funk ní období. 

5. Postup p i projednávání a schvalování návrhu na jmenování d kana, pop . na jeho odvolání z 
funkce, upravuje volební a jednací ád senátu. 
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l. 13 
1. D kana zastupují v jím ur eném rozsahu prod kani. Prod kany jmenuje a odvolává d kan. K 
zám ru d kana jmenovat nebo odvolat prod kany se vyjad uje senát. 

2. Prod kan je povinen odpov d t na otázku týkající se výkonu jeho funkce položenou senátem 
nebo p ednesenou na zasedání senátu lenem senátu. 

3. Fakulta má zpravidla tyto prod kany: 

a) prod kan pro v decké a výzkumné záležitosti, 

b) prod kan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti, 

c) prod kan pro záležitosti organizace a rozvoje, 

d) prod kan pro mimouniverzitní spolupráci. 

4. D kan m že jmenovat prod kana pro jiné záležitosti, pokud to uzná za pot ebné. 

5. Prod kan je v dob  své nep ítomnosti zastupován zp sobem, který ur í d kan. Je-li tato 
nep ítomnost delší než dva m síce, ke zp sobu zastupování se vyjad uje senát. 

6. D kana zastupuje v dob  jeho nep ítomnosti v plném rozsahu prod kan ur ený d kanem. 

 
l. 14 

1. Kolegium d kana je stálým poradním orgánem d kana. leny kolegia d kana jsou prod kani, 
p edseda senátu, tajemník fakulty a vedoucí studijního odd lení. 

2. Poradní orgány d kana, prod kan  a tajemníka jsou uvedeny v organiza ním ádu fakulty. 

 
ást IV - Hospoda ení a správa fakulty 

l. 15 
1. Orgány fakulty mají právo rozhodovat a jednat jménem Univerzity Palackého p i nakládání s 
p id lenými finan ními prost edky a s prost edky získanými z dopl kové innosti (§24 odst. 1 
písm. g) a h) zákona o vysokých školách). Orgány fakulty rovn ž rozhodují o nakládání s 
majetkem univerzity v rozsahu stanoveném ve statutu univerzity. 

2. O hospodá ském chodu fakulty rozhoduje d kan. Návrh d kana na ro ní rozd lení finan ních 
prost edk  fakulty sou ástem fakulty schvaluje senát a kontroluje jejich využívání. Senát 
schvaluje výro ní zprávu p edloženou d kanem a vyjad uje se k d kanem p edkládané pr b žné 
zpráv  o hospoda ení k 31. 8. daného roku. 

3. Pravidla pro hospoda ení a správu majetku jsou obsahem p ílohy . II tohoto statutu. 

 
l. 16 

1. Tajemník fakulty (dále jen tajemník) je orgánem fakulty (§25 odst. 2 zákona o vysokých 
školách), který ídí hospoda ení a vnit ní správu fakulty v rozsahu stanoveném opat ením d kana. 
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2. Tajemník je pod ízený d kanovi a je mu za svoji innost odpov dný. Ve své innosti 
spolupracuje s prod kany. Tajemník má právo ú astnit se zasedání senátu a zasedání v decké 
rady fakulty s hlasem poradním. Tajemník je povinen odpov d t na otázku týkající se výkonu 
jeho funkce položenou senátem nebo p ednesenou na zasedání senátu lenem senátu. 

3. Tajemník v rozsahu stanoveném opat ením d kana ídí ekonomické odd lení a správu budov 
fakulty. Je oprávn n kontrolovat hospoda ení jednotlivých organiza ních jednotek fakulty a 
obor . 

4. Tajemník p ipravuje podklady pro rozd lování finan ních prost edk  a sleduje jejich 
využívání. Organizuje evidenci, rozbory a výkaznictví o hospoda ení fakulty a vypracovává 
zprávy o hospoda ení fakulty. Pro zajišt ní koordinovaného postupu fakult v rámci UP v oblasti 
hospoda ení a výkaznictví tajemník spolupracuje s kvestorem. 

5. Tajemník se zabývá správou majetku sv eného fakult  a provozními innostmi. 

6. Tajemníka jmenuje d kan na základ  výsledku výb rového ízení. 

 
ást V - Pracovníci fakulty 

l. 17 
1. Pracovníci p sobící na fakult  jsou zam stnanci univerzity. 

2. Na fakult  p sobí jako u itelé akademi tí pracovníci, kte í mají právo a povinnost ú astnit se 
pedagogické a v decké i odborné innosti. Akademickými pracovníky jsou profeso i, docenti, 
odborní asistenti, asistenti, lekto i a dále v de tí, výzkumní a vývojoví pracovníci, pokud 
sou ástí jejich popisu práce je i pln ní pedagogických povinností. 3. Pracovní smlouvy 
akademických pracovník  se uzavírají na základ  výb rového ízení. Jeho pravidla upravuje ád 
výb rového ízení, který je vnit ním p edpisem univerzity. 

 
ást VI - Studenti a studium 

l. 18 
1. Studentem fakulty je poslucha  zapsaný do studia na fakult  podle §51 odst. 2 a §61 odst. 1 
zákona o vysokých školách, který studuje v rámci bakalá ského, magisterského, nebo 
doktorského studijního programu uskute ovaného fakultou. 

2. Pro zajišt ní a kontrolu uskute ování magisterských a bakalá ských studijních program  a 
obor  p sobí na fakult  jejich garanti, které jmenuje d kan na návrh VPRO. Garant studijního 
programu nebo oboru plní zejména úkoly vyplývající ze studijního a zkušebního ádu univerzity. 
Ve vztahu k vedení fakulty plní funkci poradce v odborných otázkách studijního programu nebo 
oboru.  

3. Za uskute ování jednotlivých studijních obor  v rámci každého bakalá ského a 
magisterského studijního programu zodpovídají garantující pracovišt , ur ená d kanem po 
vyjád ení VPRO. 

4. Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí, nápl  tohoto studia ur uje a jeho 
provád ní organizuje oborová rada, kterou na návrh VPRO a po projednání ve VR jmenuje 
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d kan. Krom  toho je p i každém studijním oboru v rámci doktorského studijního programu 
z ízena  oborová komise, kterou jmenuje d kan na návrh oborové rady. 

5. P ijímání ke studiu na univerzit  v etn  p ezkumného ízení upravuje ád p ijímacího ízení 
univerzity. 

6. Pravidla studia na univerzit , v etn  práv a povinností student  a pravidel ízení v prvním 
stupni a p ezkumného ízení p i rozhodování o právech a povinnostech student , stanoví studijní 
a zkušební ád univerzity. 

7. Pravidla o poskytování stipendií, jakož i o ízení v prvním stupni a p ezkumném ízení v této 
v ci, upravuje stipendijní ád univerzity. Podrobnosti o poskytování stipendií student m 
zapsaným na fakult  stanoví stipendijní ád fakulty, který je vnit ním p edpisem. 

8. Podrobnosti o disciplinárních p estupcích, ukládání sankcí, jakož i o disciplinárním ízení a o 
p ezkumném ízení v této v ci, upravuje disciplinární ád pro studenty univerzity. Podrobnosti o 
disciplinární komisi upravuje disciplinární ád pro studenty fakulty, který je vnit ním p edpisem. 

9. Postup p ijímání p ihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není sou ástí studia, podrobnosti o 
konání t chto zkoušek, jejich pr b hu a hodnocení, jakož i o pravidlech pro stanovení výše 
úhrady náklad  spojených s t mito zkouškami a p ípravou na n , stanoví rigorózní ád univerzity. 

10. Podmínky studia cizinc  upravuje statut univerzity.  

11. Poplatky spojené se studiem a úhrady za n které další úkony upravuje statut univerzity.  

12. Pravidla pro p ípravu, schvalování a uskute ování program  celoživotního vzd lávání 
stanoví ád celoživotního vzd lávání univerzity. 

13. Práva a povinnosti student  stanoví zákon o vysokých školách a vnit ní p edpisy univerzity a 
fakulty. 

 
ást VII - Akademické insignie a ob ady 

l. 19 
1. Studenti bakalá ského nebo magisterského studijního programu skládají imatrikula ní slib, 
jehož text je uveden v p íloze . III tohoto statutu. 

2. Absolventi bakalá ského nebo magisterského studijního programu skládají p i promoci slib, 
jehož text je uveden v p íloze . IV. tohoto statutu. 

3. Absolventi doktorského studijního programu skládají p i promoci slib, jehož text je uveden 
v p íloze statutu univerzity; slib se proslovuje latinsky. 

4. Postup p i imatrikulacích a promocích stanoví ád imatrikulací a promocí univerzity. 

 
l. 20 

Insignie fakulty je uložena na d kanát  fakulty. Podrobnosti o akademických insigniích upravuje  
statut univerzity. 
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l. 21 
1. Ú ední deska fakulty je umíst na v budov  na t íd  17. listopadu 12. Jsou na ní vyv šovány 
písemnosti stanovené v §49 odst. 5 zákona o vysokých školách a dále zejména: 

a) informace o p ijetí ke studiu, 

b) informace o harmonogramu školního roku, 

c) zápisy ze zasedání v decké rady a akademického senátu, 

d) informace o zahájení habilita ního ízení a ízení ke jmenování profesorem, 

e) informace o vypsání výb rových ízení. 

2. Materiály vyv šované na ú ední desce se sou asn  zve ej ují prost ednictvím po íta ové sít . 
Rozhodující je obsah písemností na ú ední desce fakulty. 

 
ást VIII - Spole ná a záv re ná ustanovení 

l. 22 
V p ípad  pochybností vykládá ustanovení tohoto statutu senát. 

 
l. 23 

1. Tento statut je kdykoliv k nahlédnutí na d kanátu fakulty. 
2. Tento statut byl schválen senátem dne 2.6.2004 a nabývá platnosti dnem schválení 
akademickým senátem univerzity 22.9.2004. 
3. Tento statut nabývá ú innosti prvním dnem po dni nabytí jeho platnosti. 
4. Zrušuje se statut fakulty ze dne 26.1.2000 ve zn ní zm n a dopl k .  
Zm ny tohoto statutu schválené senátem dne 6.10.2005 a 29.3.2006 byly schváleny 
akademickým senátem univerzity (AS UP) dne 24.5.2006 a tímto dnem nabyly ú innosti; zm ny 
schválené senátem dne 27.5.2009 byly schváleny AS UP dne 17.6.2009 a tímto dnem nabyly 
ú innosti; zm ny schválené senátem dne 15.9.2009 byly schváleny AS UP dne 23.9.2009 a tímto 
dnem nabyly ú innosti; zm ny schválené senátem dne 10.11.2010 byly AS UP schváleny dne 
1.12.2010 a ú innosti nabyly dnem 1.1.2011; zm ny schválené senátem dne 8.3.2011 byly 
schváleny AS UP dne 16.3.2011 a tímto dnem nabyly ú innosti; zm ny schválené senátem dne 
5.10.2011 byly schváleny AS UP dne 2.11.2011 a nabyly ú innosti dnem 1.1.2012; zm ny 
schválené senátem dne 16.11.2011 byly schváleny AS UP dne 21.12.2011 a nabyly ú innosti 
dnem 1.1.2012. Zm ny schválené senátem dne 18.6.2014 byly schváleny AS UP dne 8.10.2014 a 
tímto dnem nabyly ú innosti. 
 
V Olomouci dne 8.10.2014 
 
 
Prof. RNDr. Ivo  F r é b o r t, CSc., Ph.D.            Doc. RNDr. Marek  J u k l, Ph.D. 
d kan P F UP                p edseda AS P F UP 
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P íloha . I Statutu P írodov decké fakulty UP 
 

ORGANIZA NÍ ÁD 
 

l. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tento ád stanoví podrobnosti o struktu e a organizaci fakulty. 
2. P sobnost prod kan  a tajemníka je vymezena opat ením d kana. 
 

l. 2 
Organiza ní jednotky fakulty 

1. V souladu se statutem fakulty jsou základními organiza ními jednotkami fakulty katedry, 
smluvní pracovišt  s ústavy AV R, v decko-výzkumná centra a centrální jednotky. 

2. Základní poslání organiza ních jednotek, zp sob jejich vzniku a zrušování a zp sob 
výb ru vedoucích pracovník  t chto jednotek je popsán ve statutu. 

 
l. 3 

Obory 
Personáln  jsou jednotlivé obory tvo eny leny kateder a smluvních pracoviš  takto: 

 
Obor matematika a informatika: 
 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky 
 Katedra algebry a geometrie 
 Katedra informatiky 

 
Obor fyzika: 
 Katedra biofyziky 
 Katedra experimentální fyziky 
 Katedra optiky  
 Spole ná laborato  optiky  P írodov decké fakulty UP a  Fyzikálního ústavu AV R, 

v.v.i. 
 

Obor chemie: 
 Katedra analytické chemie 
 Katedra anorganické chemie 
 Katedra biochemie 
 Katedra fyzikální chemie 
 Katedra organické chemie 

 
Obor biologie a ekologie: 
 Katedra botaniky 
 Katedra bun né biologie a genetiky 
 Katedra ekologie a ochrany životního prost edí 
 Katedra zoologie a antropologie a ornitologická laborato  
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 Laborato  r stových regulátor  P írodov decké fakulty UP a Ústavu experimentální 
botaniky AV R, v.v.i. 

 
Obor v d o Zemi: 
 Katedra geografie 
 Katedra geoinformatiky 
 Katedra geologie 
 Katedra rozvojových studií 

 
  

l. 4 
P sobnost VPRO 

1. VPRO vypracovává návrh koncepce rozvoje oboru. 
2. VPRO vypracovává návrhy studijních program  a obor  a koordinuje vzd lávací innost 

na oboru  
3. Projednává a navrhuje d kanovi zm ny v len ní oboru na organiza ní jednotky. M že 

navrhnout d kanovi vznik ústavu, zahrnujícího všechna nebo v tšinu pracoviš  oboru. 
4. P edkládá d kanovi požadavky materiálního a finan ního zabezpe ení oboru. 
5. Vyjad uje se k návrhu rozpo tu p edloženého d kanem. 
6. P ijímá doporu ení k hospodárnému využívání finan ních prost edk . 
 

l. 5 
P edseda VPRO 

1. P edseda VPRO svolává zasedání VPRO z podn tu d kana, VR, senátu, n kterého z 
vedoucích kateder nebo smluvních pracoviš , z vlastního rozhodnutí. 

2. ídí jednání VPRO a organizuje zápis z jednání a jeho distribuci d kanovi a len m 
VPRO. 

3. Projednává s vedoucími pracoviš  oboru návrh rozpo tu fakulty . 
4. Organizuje spolupráci s ostatními obory na fakult  a jedná jménem oboru s ostatními 

organiza ními jednotkami fakulty. 
5. P edkládá d kanovi, VR nebo senátu návrhy v souladu s usnesením VPRO. 
 

l. 5a 
V decko-výzkumná centra 

1. V decko-výzkumná centra jsou: 

 Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zem d lský výzkum,  

 Regionální centrum pokro ilých technologií a materiál . 

2. innost a vnit ní pom ry každého v decko-výzkumného centra se ídí vnit ními p edpisy 
fakulty a univerzity a statutem tohoto centra. 

3. Statut Centra regionu Haná pro biotechnologický a zem d lský výzkum je sou ástí 
smlouvy mezi UP, Ústavem experimentální botaniky AV R, v.v.i., a Výzkumným 
ústavem rostlinné výroby, v.v.i., podílejícími se na innosti tohoto centra. 

4. Statut Regionálního centra pokro ilých technologií a materiál  je vydán rektorem UP. 
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l. 6 
Centrální jednotky 

1. Centrální jednotky mají celofakultní p sobnost. Vznikají a jsou zrušovány rozhodnutím 
d kana po schválení senátem .   

2. Centrální jednotky jsou: 
a) D kanát fakulty, který tvo í 

 Sekretariát d kana, který zajiš uje agendu d kana a je p ímo ízen d kanem. 
 Studijní odd lení fakulty, které zajiš uje studijní a sociální agendu student  

bakalá ských, magisterských a doktorských studijních program  a zahrani ních 
studentských mobilit. Je ízeno prod kanem pro studijní, sociální a pedagogické 
záležitosti. 

 Odd lení pro v du a výzkum; zajiš uje agendu projekt  na podporu v dy a 
výzkumu, organizaci zasedání VR a habilita ních a profesorských ízení. Je ízeno 
prod kanem pro v decké a výzkumné záležitosti. 

 Odd lení vn jších a vnit ních vztah ; zajiš uje spolupráci se zam stnavateli, s 
fakultními školami, pé i o zam stnance a absolventy, poradenství pro studenty a 
propaga ní aktivity. Je ízeno prod kanem pro mimouniverzitní spolupráci. 

 Odd lení projektové podpory ízené vedoucím ustanovovaným d kanem, které 
koordinuje p ípravu a realizaci celofakultních projekt . 

 Ekonomické odd lení fakulty, které vede ú etnictví v souvislosti s hospoda ením 
fakulty, sleduje erpání rozpo tu, evidenci majetku sv eného fakult  a p ipravuje 
a poskytuje ú etní doklady pro informa ní soustavu univerzity. Je ízeno 
tajemníkem fakulty. 

 Odd lení personální a mzdové, které zpracovává personální agendu všech 
pracovník  fakulty, zpracovává da ová p iznání z p íjm  fyzických osob a 
zajiš uje ro ní zú tování dan . Je ízeno d kanem fakulty. 

 Správa budov fakulty, která zajiš uje provoz, údržbu a ostrahu objekt , 
technických systém  budov a venkovního prostranství areál , které má fakulta v 
užívání, dále poskytuje technickou podporu p i reklama ních ízeních, p íprav  a 
realizaci investi ní výstavby a stavebních úprav. Je ízena tajemníkem fakulty. 

b) Kabinety, které zajiš ují výuku pro studenty celé fakulty. Jsou jimi Kabinet cizích 
jazyk  a Kabinet pedagogické p ípravy. Kabinety jsou ízeny ur eným prod kanem. 

c) Centrum popularizace v dy a výzkumu Pevnost poznání, které je ízeno vedoucím 
ustanovovaným d kanem. 

d) Botanická zahrada, která je ízena vedoucím ustanovovaným d kanem 
 
 3.  V p ípad , že je to ú elné, m že d kan fakulty u pracoviš , tvo ených 

nejmén  ty mi pracovníky, ustanovit vedoucího pracovišt . 
 
 

l. 7 
Po íta ová sí  

Na fakult  je vybudována a provozována po íta ová sí  v etn  n kolika po íta ových 
u eben. Její správu zajiš uje Centrum výpo etní techniky UP prost ednictvím svých 
zam stnanc . Na základ  rozhodnutí d kana mohou být pov eni správou sít  zam stnanci 
fakulty. 
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l. 8 
Poradní orgány vedení fakulty 

1. Rozvrhová komise je poradním orgánem prod kana pro studijní, sociální a pedagogické 
záležitosti, který také jmenuje leny této komise.  

2. Edi ní komise je poradním orgánem prod kana, který má na starosti oblast edi ní innosti 
fakulty. Prod kan jmenuje p edsedu a leny komise. 

3. Inventariza ní a likvida ní komise je poradním orgánem tajemníka fakulty. leny komise 
a jejího p edsedu jmenuje tajemník z ad zam stnanc  fakulty. 

4. D kan z izuje podle pot eby další komise a pracovní skupiny.  



 

 

P íloha . II Statutu P F UP 
 
 
 

PRAVIDLA HOSPODA ENÍ A SPRÁVY MAJETKU 
 
 
 
Pravidla pro hospoda ení fakulty a správu majetku, výkon, jehož správy je orgán m fakulty 
sv en jsou stanovena v ásti VII a v P íloze . 2 statutu univerzity (Pravidla hospoda ení UP) 
a v ásti IV statutu fakulty. V rámci uvedených p edpis  jsou pro pot eby fakulty 
konkretizována n která ustanovení v této p íloze statutu  fakulty. 

 
 

 

l. 1 
Rozpo et a pravidla hospoda ení 

 

 
1. Fakulta hospoda í podle svého rozpo tu, který je sou ástí rozpo tu univerzity. 

Rozpo et fakulty je sestavován jako vyrovnaný mezi p íjmy z rozpo tových finan ních 
prost edk  UP a vlastních potvrzených finan ních zdroj  a náklady na p edpokládanou 
innost fakulty. 

2. Po schválení výše rozpo tových prost edk  UP p ipadajících fakult  p edkládá d kan 
návrh rozpo tu fakulty ke schválení senátu. 

3. Návrh rozpo tu obsahuje zejména: 
  Metodiku d lení neinvesti ních prost edk  obor m, v decko-výzkumným centr m a 

centrálním jednotkám fakulty  a obecné zásady hospoda ení fakulty v daném roce. 
 Rozd lení neinvesti ních prost edk   obor m, v decko-výzkumným centr m a 

centrálním jednotkám fakulty. 
 Zásady erpání investi ních prost edk  ve vztahu k Fondu reprodukce investi ního 

majetku (FRIM). 
4. P ed jednáním v senátu je návrh rozpo tu projednán s jednotlivými VPRO a vedením 

v decko-výzkumných center. Senát je seznámen s jejich vyjád ením. 
5. D kan po projednání návrhu s VPRO a vedením v decko-výzkumných center doplní 

návrh rozpo tu o ástky p ipadající na jednotlivá pracovišt  obor  a v decko-
výzkumných center. 

6. Po schválení rozpo tu vydává d kan pro daný rok svým opat ením hospodá skou 
sm rnici, která je závazná pro všechny pracovníky fakulty. 

7. K 31. 8. daného roku p edkládá d kan senátu díl í zprávu o hospoda ení fakulty, která 
m že obsahovat návrhy zm n rozpo tu. Tyto zm ny schvaluje senát.  

8. Výro ní zpráva o hospoda ení se zpracovává na základ  záv rky hospoda ení k 31.12. 
daného roku Tuto zprávu schvaluje senát. 

9. V rámci p ípravy rozpo tu navrhne d kan rozpo tové podíly jednotlivých fond  a jejich 
skladbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
l. 2  

Rozpo tové provizorium 
 

 
Od za átku každého roku  až do schválení rozpo tu fakulty probíhá hospoda ení v rámci 
rozpo tového provizoria. 

1. V tomto období jsou mzdové prost edky erpány jen v rozsahu ur eném existujícími 
mzdovými vým ry. 

2. M sí ní limit erpání provozních prost edk  je stanoven na jednu patnáctinu rozpo tu 
provozních prost edk  roku p edcházejícího. Nezbytné výjimky povoluje na základ  
individuálního projednání d kan . 

 
 
 
 
 
 
 



P ÍRODOV DECKÁ  FAKULTA  UNIVERZITY  PALACKÉHO  V  OLOMOUCI
________________________________________________________________

IMATRIKULA NÍ  SLIB 

Jméno a P íjmení

 Slavnostn  slibuji, že budu sv domit  plnit 
všechny povinnosti a závazky, které vyplývají z mého 
p ijetí ke studiu na vysoké škole. Prohlašuji, že 
vysokoškolské studium nepovažuji za výlu n  osobní 
záležitost, ale chápu je jako odpov dné a estné
poslání spole enské i všelidské. Zavazuji se, že 
vynaložím veškeré úsilí k dosažení vysokého stupn
odborných znalostí a schopností, abych jako 
akademicky vzd laný lov k mohl sloužit své vlasti a 
ú inn  pomáhat v jejím dalším rozvoji.

 Slibuji, že jako student P írodov decké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci budu jednat tak, 
abych d lal est olomoucké Almae Matri.

V Olomouci dne .......... 

                            ................... 
                                          podpis slibujícího 



P ÍRODOV DECKÁ  FAKULTA  UNIVERZITY  PALACKÉHO  V  OLOMOUCI
________________________________________________________________

BAKALÁ SKÝ  SLIB 

Slibuji, že ve své odborné innosti budu uplat ovat a 
nadále rozvíjet poznatky v dy a kultury tak, abych se 
nikdy nezpronev il ideál m humanity a demokracie.
 Slibuji, že budu pracovat a žít tak, abych ší il
est a slávu nejen P írodov decké fakulty a 

Univerzity Palackého, ale i celé naší vlasti.

MAGISTERSKÝ  SLIB 

Slibuji, že ve své u itelské, v decké i odborné 
innosti budu uplat ovat a nadále rozvíjet poznatky 

v dy a kultury tak, abych se nikdy nezpronev il
ideál m humanity a demokracie.
 Slibuji, že budu pracovat a žít tak, abych ší il
est a slávu nejen P írodov decké fakulty a 

Univerzity Palackého, ale i celé naší vlasti.


