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POZVÁNKA  

na zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci  

21. dubna 2021, 13:00 hodin  

Aula Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 5 | 779 00 Olomouc/nebo pouze 

zoom meeting (bude upřesněno na základě hlasování) 

  

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

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

 

S ohledem na opatření v souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření onemocnění 

COVID-19, která by znemožňovala konat standardní zasedání AS UP, bude jednání probíhat 

také formou videokonference. Všechny oprávněné osoby dle čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu AS 

UP i ostatní zájemci o aktivní účast na jednání obdrží s dostatečným předstihem informace o 

způsobu připojení se k videokonferenčnímu jednání. 

 

Program:  

1. Ověření zápisu a kontrola usnesení ze zasedání AS UP v Olomouci ze dne 17. března 

2021 a 31. března 2021 

 Ověření zápisu z jednání AS UP v Olomouci ze dne 17. března 2021  

 Ověření zápisu z jednání AS UP v Olomouci ze dne 31. března 2021  

 

Kontrola usnesení: 

 Informace k řízení o návrhu na jmenování rektorkou/rektorem UP pro funkční 

období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2025 – zpráva o předložení návrhu na jmenování 

rektorem MŠMT  

 

 Ekonomický rozbor a výhled zabezpečení provozu VŠÚ pro rok 2021 (U5 AS 

UP ze dne 17. března 2021: „AS UP žádá, aby na nejbližších zasedáních EK AS 

UP a AS UP byl pověřeným ředitelem VŠÚ prezentován ekonomický rozbor a 

výhled zabezpečení provozu VŠÚ pro rok 2021, min. ve struktuře příjmů a výdajů 

dle zdrojů a hlavních položek.“)  

 

 VMP a vyjednávání s KOR (U3 AS UP ze dne 17. prosince 2020 + U4 ze dne 20. 

ledna 2021: „AS UP bere na vědomí zprávu o postupu v rámci nápravy 

nežádoucího stavu spojeného s kolektivním vyjednáváním a žádá rektora UP, 

aby bylo dále v této věci postupováno v součinnosti s LK AS UP.“ + U5 ze dne 20. 

ledna 2021: „AS UP žádá vedení UP o to, aby AS UP včetně LK AS UP měly 

možnost účastnit se procesu přípravy návrhu Pracovního řádu UP a aby AS UP 

https://avp.upol.cz/stream/
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byl ze strany vedení UP informován o průběhu projednávání návrhu Pracovního 

řádu UP.“) - informace sděleny na zasedání AS UP 17. března 2021, informace o 

dalším postupu   

 

 Ukotvení pozice koordinátora udržitelného rozvoje UP (U15 AS UP ze dne 17. 

března 2021: „AS UP žádá vedení UP o předložení návrhu novely Organizačního 

řádu Univerzity Palackého v Olomouci a úpravu Organizačního řádu Rektorátu UP 

a Katalogu pracovních míst na Univerzitě Palackého v Olomouci tak, aby byla 

právně ukotvena pozice koordinátora udržitelného rozvoje UP.“)   

 

 Etický kodex zaměstnanců a studentů UP a Jednací řád Etické komise UP – 

předložení (rektorem) harmonogramu legislativních prací k věcným záměrům 

Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a Jednacího řádu Etické komise UP 

(U13 AS UP ze dne 25. listopadu 2020: „AS UP bere na vědomí zprávu rektora o 

stavu přípravy modernizace Etického kodexu zaměstnanců a studentů UP a 

Jednacího řádu Etické komise UP. V návaznosti na usnesení AS UP ze dne 12. 2. 

2020, 8. 7. 2020 a 9. 9. 2020 žádá rektora UP o předložení harmonogramu 

legislativních prací k věcným záměrům Etického kodexu zaměstnanců a studentů 

UP a Jednacího řádu Etické komise UP na příštím zasedání AS UP a žádá o 

podněty z řad akademické obce UP, senátorů akademických senátů UP a vedení 

UP i jejích součástí, zasílaných do 14. 12. 2020 do kanceláře AS UP“). 

 

 Informace k procesu naplňování VŠÚ (U23 AS UP ze dne 17. prosince 2020: 

„AS UP vítá schválení technických dohod ve vztahu k VŠÚ CATRIN na AS LF UP 

a AS PřF UP a vyzývá k započetí jejich urychleného naplňování v souladu s 

principy Memoranda děkanů a rektora UP a v souladu správy a právem 

chráněnými zájmy zaměstnanců UP a dotčenými právními předpisy k datu 1. 1. 

2021.“) – informace rektora k procesu naplňování VŠÚ v souladu s Memorandem. 

 

 Informace o jednání s hejtmanem (U11 ze dne 17. února 2021: „AS UP žádá 

vedení UP, aby vstoupilo v jednání s hejtmanem Olomouckého kraje ve věci 

vyplacení náhrad za nařízenou pracovní povinnost studentům UP“.) 

 

 

2. Komise pro udržitelnou UP – informace předsedy komise 

 

 

3. Legislativní rubrika 

Vysokoškolský ústav - Český institut výzkumu a pokročilých technologií UP 

v Olomouci 

 Organizační řád Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity 
Palackého v Olomouci (CAT-A-21/01) – informace o dalším průběhu realizace 
 

 Jednací řád Dozorčí rady Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií 
Univerzity Palackého v Olomouci (CAT-A-21/03) 
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4. Ekonomická rubrika 

 Ekonomický rozbor a výhled zabezpečení provozu VŠÚ pro rok 2021 (U5 AS UP 
ze dne 17. března 2021: „AS UP žádá, aby na nejbližších zasedáních EK AS UP a 
AS UP byl pověřeným ředitelem VŠÚ prezentován ekonomický rozbor a výhled 
zabezpečení provozu VŠÚ pro rok 2021, min. ve struktuře příjmů a výdajů dle zdrojů 
a hlavních položek.“) 
 

 Metodika dělení příspěvku a dotací součástem UP na rok 2021 - V souladu s čl. 
5 odst. 1 přílohy č. 2 Statutu UP Pravidla hospodaření UP předkládá rektor UP 
k projednání a schválení AS UP návrh metodiky rozdělení příspěvku a dotací pro 
jednotlivé součásti UP pro rok 2021 
 

 Kupní smlouva mezi UP v Olomouci a Pragolab s.r.o. v rámci projektu: „Molekulární, 
buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, v rámci Operačního programu 
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání - AS UP je předkládáno k vyjádření právní jednání 
vedoucí k pořízení movité věci splňující podmínky stanovené zákonem. 
Konkrétně se jedná o zařízení s názvem „Hmotnostní spektrometr Orbitrap Exploris 
480 s příslušenstvím“, které je pořizováno pro Ústav molekulární a translační 
medicíny Lékařské fakulty UP. 

 

 

5. Studentská rubrika 

 informace z SK RVŠ (Mgr. Nguyen) 
 

 informace o práci na interní analýze IT systémů (Mgr. Stejskal) 

 

 

6. Různé 

 

 

 

 

V Olomouci 13. 4. 2021 

    

 

 

 

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D.,MBA 

                                                                                         předseda AS UP   


