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Změna Statutu Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

Akademický senát PřF UP se dle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách usnesl na
této změně Statutu Přírodovědecké fakulty UP:

Článek 1
Změna Statutu PřF UP
Statut Přírodovědecké fakulty UP ze dne 2.6.2004 ve znění pozdějších změn se mění a
doplňuje takto:
1. Na konec preambule se doplňují slova „a má přednost před všemi ostatními normami
Přírodovědecké fakulty UP“.
2. V Čl. 1 odst. 1 se za slovo „fakulta“ vkládá slovo „UP“.
3. Do Čl. 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„6. Na fakultě jsou zaručena akademická práva a akademické svobody v rozsahu
upraveném zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity.“.
4. V Čl. 2 odstavec 1 věta první se za slovo „vědeckou“ vkládají slova „, výzkumnou,
vývojovou, inovační nebo další tvůrčí činnost (dále jen vzdělávací a tvůrčí činnost)“.
5. V Čl. 2 odstavec 2 se slova „s dlouhodobým záměrem“ nahrazují slovy „se strategickým
záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti“, slovo „vědeckou“ se nahrazuje slovem „tvůrčí“,
slovo „oborech“ se nahrazuje slovy „oblastech vzdělávání“ a slovo „obory“ slovem „oblasti“.
6. V Čl. 4 se odstavce 4 a 5 zrušují.
7. V Čl. 4 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky č.2 pod čarou
znějí:
„3. Umožňují-li to obecně závazné právní předpisy a normy univerzity, musí pracovní
smlouva s vedoucím vždy obsahovat právo vedoucího se pracovního místa vedoucího
organizační jednotky vzdát a právo děkana jej z tohoto místa odvolat, jakož i ujednání o
tom, že počínaje skončením výkonu práce na pracovním místě vedoucího organizační
jednotky nabídne zaměstnavatel zaměstnanci zařazení na stejnou práci a stejné pracoviště
jako před ustanovením na pracovní místo vedoucího organizační jednotky, přičemž
nebude-li to možné, protože původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, že mu
nabídne zařazení dle tehdy účinného znění pracovní smlouvy zaměstnance. Důvody, pro
které může děkan vedoucího organizační jednotky odvolat, jsou opakovaná porušení
pracovněprávních předpisů či prokázané jednání v neprospěch příslušné organizační
jednotky, fakulty nebo univerzity.
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4. Ustanovení odstavce 3 se nepoužijí pro pracovní místa vedoucích zaměstnanců, jejichž
pracovní poměr se v souladu se zákoníkem práce a dalšími obecně závaznými právními
předpisy2) zakládá jmenováním na vedoucí pracovní místo.
___________
2) Např. zákon o vysokých školách.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
8. V Čl. 4 se na konec odstavce 5 doplňuje věta „Ústavy se považují za organizační jednotku
fakulty.“.
9. Nadpis části III zní „Samosprávné akademické a další orgány fakulty“.
10. V Čl. 7 odstavec zní:
„2. Členové akademické obce fakulty jsou povinni dodržovat vnitřní předpisy univerzity a
fakulty, dbát dobrého jména univerzity a fakulty a zdržet se jednání k jejich škodě.“.
11. V Čl. 9 se na konec odstavce 1 doplňuje věta „Způsob volby a odvolání předsedy a
místopředsedy stanoví jednací řád senátu.“.
12. V Čl. 9 odst. 3 se slova „je tříleté a skončí dříve“ nahrazují slovy „může před uplynutím
funkčního období senátu skončit“.
13. V Čl. 10 odst. 1 se na konec písmene a) doplňují slova „; má-li k tomu dojít na základě
smlouvy s mimofakultním subjektem, podléhá uzavření takové smlouvy předchozímu
souhlasu senátu“.
14. V Čl. 10 odst. 1 se v písmenu h) slova „dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové nebo další tvůrčí“ nahrazují slovy „strategický záměr vzdělávací a tvůrčí“ a slova
„s dlouhodobým“ se nahrazují slovy „se strategickým“.
15. V čl. 10 odst. 3 věta druhá se slovo „děkana“ zrušuje a slova „ze zprávy“ se nahrazují slovy
„z výroční zprávy“.
16. V Čl. 11 odst. 2 se za první větu vkládá věta „Funkční období členů vědecké rady je nejvýše
čtyřleté.“.
17. Za Čl. 11 se vkládá nový článek 11a, který včetně poznámky č.3 pod čarou zní:
„Čl. 11a
1. Působnost disciplinární komise fakulty je upravena §31 zákona o vysokých školách a
vnitřními předpisy univerzity3) .
2. Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává po schválení senátem děkan z řad členů
akademické obce fakulty, přičemž jedna polovina jejich členů jsou studenti. Návrh na
jmenování člena disciplinární komise může děkanovi předložit senát; předložení návrhu
senátem se považuje současně za schválení jmenování dle předchozí věty.
3. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.
___________
3) např. Disciplinární řád pro studenty UP a Studijní a zkušební řád UP.“ .
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18. V Čl. 13 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5. Působnost proděkana určí děkan svým opatřením.“
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako 6 a 7.
19. V Čl. 14 odst. 1 se ve větě druhé za slovo „předseda“ vkládají slova „a 2. místopředseda“.
20. Za Čl. 14 se vkládá nový článek 14a, který zní:
„Čl. 14a
1. Vědecko-pedagogická rada oboru (dále jen „VPRO“) je odborným poradním orgánem
děkana, vědecké rady a senátu a je koordinátorem vzdělávací a vědecko-výzkumné
činnosti na oboru.
2. VPRO zejména
a) se vyjadřuje k záměrům studijních programů a návrhům žádostí o schválení studijních
programů a návrhům žádostí o udělení akreditace studijních programů, habilitačních
řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to před jejich projednáním vědeckou radou,
b) navrhuje vědecké radě směrodatné ukazatele pro habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem,
c) v součinnosti s děkanem a příslušným proděkanem koordinuje přijímací řízení na
oboru,
d) dbá na propagaci oboru,
e) jedná o zefektivnění výuky na oboru,
f) se vyjadřuje k návrhu rozpočtu fakulty předloženému děkanem,
g) přijímá doporučení k hospodárnému využívání finančních prostředků na oboru,
h) se vyjadřuje k dalším záležitostem na žádost děkana či vědecké rady.
3. VPRO může zřizovat odborné komise a delegovat na ně část z výše uvedených
pravomocí.
4. Členy VPRO jsou vedoucí kateder oboru. Další členy jmenuje děkan po projednání ve
vědecké radě z řad profesorů a docentů oboru.
5. V čele VPRO je její předseda, jmenovaný děkanem na návrh VPRO. Táž osoba může
funkci předsedy zastávat nejvýše po dvě bezprostředně následující funkční období.
Předsedu zastupuje místopředseda VPRO jmenovaný děkanem na návrh VPRO. Funkční
období předsedy i místopředsedy VPRO je tříleté.
6. Předseda VPRO zejména
a) svolává a řídí zasedání VPRO; zasedání svolává z podnětu děkana, vědecké rady, senátu,
některé z organizačních jednotek oboru či z vlastního rozhodnutí,
b) organizuje spolupráci s ostatními obory na fakultě a jedná jménem oboru s ostatními
organizačními jednotkami fakulty,
c) předkládá děkanovi, vědecké radě nebo senátu návrhy v souladu s usnesením VPRO.“ .
21. V Čl. 17 odst. 2 se ve větě první slova „vědecké či odborné“ nahrazují slovem „tvůrčí“.
22. V Čl. 17 odst. 2 se ve větě druhé za slovo „docenti,“ vkládají slova „mimořádní profesoři,“.
23. Do Čl. 17 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„4. Postavení hostujícího a emeritního profesora upravuje vnitřní předpis univerzity.“.
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24. V Čl. 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou zní:
„2. Pro zajištění a kontrolu uskutečňování magisterských a bakalářských studijních
programů působí na fakultě jejich garanti, které za podmínek stanovených normami
univerzity4) jmenuje a odvolává děkan po projednání ve VPRO. Garant ve vztahu k vedení
fakulty plní funkci poradce v odborných otázkách studijního programu.
___________
4) Např. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP,
Akreditace a schvalování studijních programů a akreditace habilitačních řízení a řízení ke
jmenování profesorem na UP. “.
25. V Čl. 18 odst. 4 se ve větě první slovo „VR“ nahrazuje slovy „vědecké radě“.
26. V Čl. 18 odst. 4 věta druhá zní „Kromě toho lze v rámci doktorského studijního programu
zřídit oborové komise, které jmenuje děkan na návrh oborové rady.“.
27. V Čl. 21 se v písmenu b) slovo „školního“ nahrazuje slovem „akademického“.

Článek 2
Změna Přílohy č. I Statutu PřF UP – Organizační řád
Příloha č. I Statutu Přírodovědecké fakulty UP – Organizační řád ze dne 2.6.2004 ve znění
pozdějších změn se mění a doplňuje takto:
1. Název přílohy č.I zní „Organizační řád PřF UP“.
2. V Čl. 1 se odstavec 2 zrušuje. Číslování odstavců se zrušuje.
3. V Čl. 3 odstavci „Obor biologie a ekologie“ čtvrtá odrážka zní „Katedra zoologie“.
4. Články 4 a 5 se zrušují.
5. V Čl. 6 odstavec 2 zní:
„2. Centrální jednotky jsou:
a) Děkanát fakulty, který je hospodářsko-správním střediskem fakulty; děkanát se vnitřně
člení zpravidla na následující pracoviště:
 sekretariát děkana,


studijní oddělení,



oddělení pro vědu a výzkum,



oddělení vnějších a vnitřních vztahů,



oddělení projektové podpory,



ekonomické oddělení,



oddělení personální a mzdové,



správa budov.
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Působnost jednotlivých pracovišť, způsob jejich řízení a další úpravu organizace děkanátu
stanoví jeho organizační řád, který je vnitřní normou fakulty vydávanou děkanem a může
též výše uvedená pracoviště slučovat či rozdělovat.
b) Kabinety, které zajišťují výuku pro studenty celé fakulty. Jsou jimi Kabinet cizích jazyků
a Kabinet pedagogické přípravy. Kabinety jsou řízeny vedoucím ustanovovaným děkanem.
c) Centrum popularizace vědy a výzkumu Pevnost poznání, které je řízeno vedoucím
ustanovovaným děkanem.
d) Botanická zahrada, která je řízena vedoucím ustanovovaným děkanem.“

Článek 3
Změna Přílohy č. II Statutu PřF UP – Pravidla hospodaření a správy
majetku
Příloha č. II Statutu Přírodovědecké fakulty UP – Pravidla hospodaření a správy majetku ze
dne 2.6.2004 ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:
1. Název přílohy č. II zní „Pravidla hospodaření a správy majetku PřF UP“.
2. V Čl. 1 odst. 3 se v první a druhé odrážce slova „oborům, vědecko-výzkumným centrům“
nahrazují slovy „organizačním jednotkám fakulty“.
3. V Čl. 1 se odstavce 5 a 6 zrušují. Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako 5 až 7.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Tato změna Statutu PřF UP byla schválena Akademickým senátem PřF UP dne 6. 2. 2019 a
nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem UP, tj. dnem 28.2.2019.
2. Do vydání a nabytí účinnosti organizačního řádu děkanátu vydaného dle článku 2 bodu 5
této změny Statutu PřF UP se vnitřní poměry děkanátu řídí zněním čl. 6 odst. 2
Organizačního řádu PřF UP ve znění účinném ke dni předcházejícímu nabytí účinnosti této
změny Statutu PřF UP.
V Olomouci dne 28.2.2019

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.
děkan PřF UP
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
předseda AS PřF UP
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