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POZVÁNKA  

na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci 

20. května 2020, 13.00 hodin 

Rektorát UP, Velká zasedací místnost 

Videokonferenční jednání 

 

 

Z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti 

s epidemiologickými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 bude jednání probíhat 

formou videokonference. Osobně by se měli zasedání účastnit pouze ti senátoři a hosté, kteří 

se nemohou ze závažných důvodů k jednání připojit pomocí dálkového přístupu. Jednání AS 

UP bude veřejnosti přístupné prostřednictvím živého přenosu videokonference. 

 

Aktivní přístup do videokonferenčního jednání AS UP bude z důvodu prevence proti nově se 

objevujícím kybernetickým útokům automaticky zajištěn oprávněným osobám dle čl. 11 odst. 

1 Jednacího řádu AS UP. Hosté, kteří mají zájem aktivně se zúčastnit jednání AS UP 

prostřednictvím videokonference, se musí zaregistrovat do 19. 5. 2020 12:00 na adrese 

david.skoupil@upol.cz. 

 

Odkaz na videokonferenci (pro oprávněné a zaregistrované osoby): 

https://cesnet.zoom.us/j/91059853571 

 

Odkaz na živý přenos z jednání: 

Stream celého zasedání poběží na adrese http://upstream.upol.cz. 

 

Program: 

1.   Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 29. 4. 2020 a kontrola usnesení 

2.   Informace o volbách do AS UP (předkládá předseda hlavní volební komise) 

3.   Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2019 (předkládá rektor UP) 

4.   Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2019 (předkládá rektor UP) 

5.   Legislativní rubrika 

▪ Novela č. 1 Řádu vysokoškolské koleje UP (předkládá rektor UP) 

6.   Ekonomická rubrika 

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene – Hodolany (předkládá kvestor UP) 

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene – Chválkovice (předkládá kvestor UP) 

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene (CETIN) – Neředín (předkládá kvestor UP) 

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene (SMO) – Neředín (předkládá kvestor UP) 

▪ Smlouva o zřízení věcného břemene – Olomouc-město (předkládá kvestor UP) 
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7.   Studentská rubrika 

8.   Různé 

 

 

 

V Olomouci, 12. května 2020 

 

 

 

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r. 

       předseda AS UP 

 


