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Usnesení Akademického senátu Univerzity Palackého 

v Olomouci ze dne 15. 2. 2023 
 

 

AS UP schvaluje upravený program zasedání. 

 

AS UP schvaluje zápis č. 28/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity 

Palackého v Olomouci konaného dne 16. prosince 2022. 

 

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v souladu s čl. 
2 Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci volby do 
Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na funkční období od 15. 9. 
2023 do 15. 5. 2026 včetně časového harmonogramu jednotlivých úkonů vztahujících 
se k volbám: 

1. Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů 

a místopředsedů 

do 30. 3. 2023 

2. Návrhy kandidátů do AS UP 3. – 19. 4. 2023 

3. Zveřejnění kandidátních listin; sestavení seznamů 

voličů 

do 25. 4. 2023 

4. Zahájení elektronického hlasování 3. 5. 2023, 12:00 

5. Ukončení elektronického hlasování 11. 5. 2023, 12:00 

6. Vyhlášení výsledků voleb do 15. 5. 2023 

7. Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 18. 5. 2023, 

12:00 

8. Termín pro případné opakování voleb do 16. 6. 2023 

 
AS UP schvaluje návrh metodiky dělení příspěvku a dotací MŠMT na UP na rok 2023 

v předloženém znění. 

 

AS UP žádá rektora UP, aby do 31. 3. 2023 předložil závazný harmonogram prací na 

novelizaci VMP UP směřující k nastavení konkurenceschopných, důstojných 

a rovných tarifů na UP a do 30. 4. 2023 byl předložen návrh novely VMP UP včetně 

doprovodných analýz a současně s tím návrh nové metodiky dělení příspěvku 

a dotací MŠMT na UP pro rok 2024. 

 

AS UP souhlasí v souladu s čl. 6 odst. 2. písm. c) JŘ AS UP s veřejným hlasováním 

ve věci vyjádření AS UP k záměru rektora jmenovat prorektorku UP. 
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AS UP projednal a bere na vědomí záměr rektora UP jmenovat doc. Mgr. Andreu 

Hanáčkovou, Ph.D., prorektorkou UP. 

 

AS UP děkuje prof. MUDr. Vítu Procházkovi, Ph.D., za práci odvedenou ve funkci 

prorektora UP. 

 

AS UP na základě čl. 58 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci přijímá následující 
výkladové stanovisko k čl. 3 odst. 1 písm. a) Statutu Univerzity Palackého v Olomouci 
ve vztahu k oprávněným voličům a kandidátům z řad studentů UP: 
Oprávněným voličem a kandidátem z řad studentů UP jsou všechny osoby, které 
podaly přihlášku ke studiu na UP ve smyslu § 50 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZoVŠ), úspěšně prošly 
přijímacím řízením (tj. splnily všechny stanovené podmínky k přijetí ke studiu podle § 
48 a 49 ZoVŠ), jsou zapsané ke studiu ve studijním programu realizovaném na UP 
(§ 51 ZoVŠ) a jsou ke dni konání voleb v elektronickém systému evidence studia 
(IS STAG) evidovány ve stavu „studuje“. Všechny uvedené podmínky musí být 
splněny kumulativně, což pro účely vygenerování seznamu oprávněných voličů z řad 
studentů z IS STAG znamená, že je nutné současně zvolit: 
- v kategorii A (stav studenta) vždy hodnotu „S“ (studuje), 
- v kategorii B (typ studia) vždy všechny uvedené hodnoty, tj. „0“, „7“, „8“ a „9“, 
- v kategorii C (forma studia) vždy všechny uvedené hodnoty, tj. „D“, „K“ a „P“, 
- v kategorii D (financování) vždy všechny uvedené hodnoty, tj. „1“, „3“, „6“, „7“, 

„8“, „9“ a „13“. 
 Popis kategorie hodnota význam 

A stav studenta S studuje 

B typ studia 0 Navazující 

7 Bakalářský 

8 Magisterský 

9 Doktorský 

C forma studia D Distanční 

K Kombinovaná 

P Prezenční 

D financování 1 Hrazeno – standardní doba studia 

3 Částečně (par 58. odst. 3) 

6 Studium je plně hrazeno studentem z vlastních prostředků 

7 Zvláštní dotace dle DZS 

8 Částečně – překr. o méně než 1 rok   

9 Souběh – méně než delší doba                                                                         

13 
Studenti ve studijním programu Speciální pedagogika 
nebo učitelství pro základní školy, mimořádné 

 
AS UP požaduje, aby SKM v úseku stravování přijala opatření, která by umožnila 

optimalizaci nákladů, každý den nabízela jedno jídlo za cenu výrazně nižší, než je 

současná cena nabízených jídel, provedla analýzu vývoje počtu strávníků v 

jednotlivých kategoriích a vyhodnotila změny za 3 měsíce jejich realizace. 

 

AS UP odročuje projednání návrhu nového JŘ AS UP na program dalšího zasedání 

AS UP. 
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AS UP schvaluje návrh nového Volebního řádu AS PdF UP ve znění technických 

změn LK AS UP. 

 

AS UP projednal pět níže uvedených smluv a nemá námitky k jejich uzavření: 

- Smlouva o zřízení služebnosti (Služebnost 1 a Služebnost 2) mezi Univerzitou 

Palackého v Olomouci a CETIN, a. s., ve věci umístění podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a vnitřního komunikační vedení 

a zřízení veřejné komunikační sítě na budově v rámci realizované stavby pod 

označením „16010-064624 VPIC Olomouc, archív UP“. 

- Smlouva o zřízení služebnosti mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a CETIN, 

a. s., ve věci umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě a vnitřního komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě na 

budově v rámci realizace stavby pod označením „VPIC Olomouc, 17. listopadu, 

UPOL, blok D 1e“ na parcelách č. 94/71, 409/1, 409/2 a st. 1656 v kat. území 

Olomouc-město. 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-8019867/SoBS VB/01 s ČEZ Distribuce, a. s., ve věci napojení 

Dostavby kampusu LF UP v Olomouci mezi Univerzitou Palackého v Olomouci 

a ČEZ Distribuce, a. s. 

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IZ-12-8003203/SoBSVB/01 Olomouc, ul. Šmeralova, UPOL, přeložka 

kVN, mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a ČEZ Distribuce, a. s. 

- Smlouva o zřízení věcného břemene (zřízení a vymezení věcného břemene 

osobní služebnosti energetického vedení) mezi Univerzitou Palackého 

v Olomouci a Veolia Energie ČR, a. s., ve věci horkovodní přípojky 2xDN65 

s dispečerským kabelem a dalším příslušenstvím v rámci stavby „UP-PFF, tř. 

Svobody 26, Olomouc“. 

 


