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Usnesení Akademického senátu Univerzity Palackého 

v Olomouci ze dne 29. 3. 2023 
 

 

AS UP schvaluje upravený program zasedání. 
 

AS UP schvaluje zápis č. 29/2023 ze zasedání Akademického senátu Univerzity 

Palackého v Olomouci konaného dne 15. února 2023 v upraveném znění. 
 

AS UP v zájmu zajištění volebního práva akademickým pracovníkům pracovně 

zařazeným na CATRIN stanovuje, že pro účely voleb do Akademického senátu 

Univerzity Palackého v Olomouci na funkční období od 15. 9. 2023 do 15. 5. 2026 

jsou tito akademičtí pracovníci zařazeni do akademické obce té fakulty UP, na níž se 

v průběhu akademického roku 2022/2023 podílejí na pedagogické činnosti a jsou 

v informačních systémech UP přiřazeni k některé z aktivit spadajících do 

pedagogické činnosti. 

AS UP žádá členy dílčích volebních komisí o takovou kooperaci s Centrem výpočetní 

techniky UP, která zajistí zařazení dotčených akademických pracovníků pracovně 

zařazených na CATRIN do volebních seznamů členů akademické obce příslušné 

fakulty UP. 
 

AS UP schvaluje návrh nového Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity 

Palackého v Olomouci ve znění přijatého pozměňovacího návrhu a pozměňovacích 

návrhů Legislativní komise AS UP. 
 

AS UP schvaluje návrh Novely č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity 

Palackého v Olomouci ve znění pozměňovacích návrhů Legislativní komise AS UP. 
 

AS UP schvaluje návrh Novely č. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Palackého 

v Olomouci ve znění přijatého pozměňovacího návrhu a pozměňovacích návrhů 

Legislativní komise AS UP. 
 

AS UP schvaluje návrh Novely č. 16 Statutu Přírodovědecké fakulty UP ve znění 

technických změn Legislativní komise AS UP. 
 

AS UP pověřuje Ekonomickou komisi AS UP projednáním ekonomické náročnosti 

investiční akce Envelopa I – Blok-D VTP UP ve vztahu k rozpočtu UP. 
 

AS UP bere na vědomí informaci o problémech se zajištěním oblasti vzdělávání č. 36 

(Zdravotnické obory) na UP, žádá vedení UP o analýzu vzniklé situace a návrh řešení. 


