
Kancelář Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci  
Křížkovského 8 | 771 47  Olomouc  
T: 585 633 233, E: kancelarasup@upol.cz | E:marketa.perinova@upol.cz  

 

  

POZVÁNKA  

na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci  

21. října 2020, 13.00 hodin  

Aula PF UP, 17. listopadu 8 

  

Zasedání bude streamované, bez možnosti videozáznamu a s pořízením audionahrávky. 

Odkaz na živý přenos z jednání: https://avp.upol.cz/stream/. 

 

V případě vyhlášených plošných opatření souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti 

šíření onemocnění COVID-19, která by znemožňovala konat standardní zasedání AS UP, 

bude jednání probíhat formou videokonference. V takovém případě obdrží všechny oprávněné 

osoby dle čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu AS UP i ostatní zájemci o aktivní účast na jednání 

s dostatečným předstihem informace o způsobu připojení se k videokonferenčnímu jednání. 

 

Program:  

1. Ověření zápisu ze zasedání AS UP ze dne 9. 9., 23. 9. a 30. 9. 2020 a kontrola usnesení 

z těchto zasedání 

 

2. Ekonomická rubrika a legislativní rubrika  

 Novela č. 1 Řádu o nakládání s majetkem UP (R-B-19/05-N01)  

(předkládá rektor UP)  

 Novela č. 2 Vnitřního mzdového předpisu (R-A-18/02-N02)  

 (předkládá rektor UP) 

 

3. Komise AS UP – stávající komise, jejich složení, nové komise a postup do budoucna, 

spojené zasedání komisí a AS UP 

 Komise ke Strategickému záměru UP na období 2021+ 

 Zastoupení v RVŠ – kandidáti za AS UP a fakulty UP, způsob delegace zástupců a 

jeho budoucí úprava /čl. 28 JŘ AS UP/ 

 Stravovací komise – informace o SKM 

 

4. Studentská rubrika  

 Zřízení komise pro udržitelnou univerzitu 

 Zástupce do krizového štábu z řad studentů 

 

 

 

https://avp.upol.cz/stream/
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5.   Různé  

 Auditní zpráva k auditním u šetření č. 01/2020 a vypořádání auditní zprávy ze strany 

RUP, auditorská společnost ABC.AUDIT, s. r. o., Erbenova 783/29, Ostrava-

Vítkovice, PSČ 703 00, IČO 25899007, k ověření účetní závěrky Univerzity 

Palackého v Olomouci za rok 2020 

 Memorandum děkanů a rektora UP k VŠU CATRIN 

 Jednací řád AS UP v Olomouci (A-5/2017-ÚZ01) – informace o dosavadních krocích 

k novelizaci a zahájení diskuse k možné úpravě řádu  

 Plán projednávání dokumentů na AS UP v Olomouci a termíny zasedání 

 

 

 

V Olomouci 13. 10. 2020  

   

 

      

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, PhD.,MBA 

                                                                                         předseda AS UP  

  


