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Rozhodnutí rektora UP č. B3-11/7

Zrušení Komise pro Cenu Hannah Arendtové
a stanovení pravidel
pro využívání ﬁnančních prostředků
I. Základní ustanovení
1. Rozhodnutím rektora UP B3-3/99 ze dne 19. 3. 1999
byla zřízena Komise pro Cenu Hannah Arendtové
a stanovena pravidla pro využívání ﬁnančních
prostředků získaných udělením této ceny.
2. Cenu Hannah Arendtové, ve výši 300 000 DM,
udělily Univerzitě Palackého v Olomouci instituce
„Institut für die Wiessenchaften vom Menschen“
ve Vídni a „Körber – Stiftung“ z Hamburku,
a to rozhodnutím ze dne 29. 5. 1996, za účelem
podpory programů realizovaných na PF UP a FF
UP.
3. Na základě „Memoranda děkanky PF UP
a děkana FF UP v Olomouci“ ze dne 5. 5. 2011

3.

4.

vydávám následující rozhodnutí:
1. Ke dni 1. 11. 2011 ruším rozhodnutí rektora
UP B3-3/99, kterým byla zřízena Komise pro
Cenu Hannah Arendtové, jejímž posláním bylo
rozhodovat o využití výnosů z Ceny Hannah
Arendtové, která byla určena pro podporu dvou
programů:
• První program měl být realizován na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a měl za cíl posílit porozumění
menšinám, zejména menšině romské,
• Druhý program měl být realizován na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a měl být zaměřen na rozšíření znalostí
o základní roli právního vědomí ve svobodné
společnosti,
a stanovuji pravidla pro další využití ﬁnančních
prostředků Ceny Hannah Arendtové soustředěných na účtu č. 4075000134/6800 u bankovního
ústavu Volksbank CZ, a. s. způsobem speciﬁkovaným níže.
2. Zůstatek ﬁnančních prostředků Ceny Hannah
Arendtové ve výši 5 003 000 Kč rozděluji v poměru:

5.

6.

• 50 % Filozoﬁcké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci,
• 50 % Právnické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
Rovněž rozděluji výnosy z úroků z ﬁnančních
prostředků Ceny Hannah Arendtové za období
od 1. 6. 2011. – do dne jejich připsání na účet UP
19-1096330227/0100 vedený u Komerční banky,
a. s. Olomouc, a to v poměru:
• 50 % Filozoﬁcké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci,
• 50 % Právnické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci.
Přidělené ﬁnanční prostředky jsou povinny FF
UP a PF UP využít výhradně na podporu vědecké
a publikační činnosti obou fakult. Tuto skutečnost
jsou povinni děkani/tajemníci obou fakult písemně doložit/dokládat rektorovi UP do jednoho
měsíce po každém použití ﬁnančních prostředků
v jakékoli výši za výše uvedeným účelem.
Za využití přidělených ﬁnančních prostředků
v souladu s odst. 4. tohoto rozhodnutí odpovídají
děkani FF UP a PF UP.
Současně tímto rozhodnutím ukládám vedoucí odboru ekonomického Univerzity Palackého
v Olomouci, aby ﬁnanční prostředky Ceny Hannah Arendtové a současně úroky z výnosů z ﬁnančních prostředků z Ceny Hannah Arendtové
převedla na SPP FF UP 99214321 a na SPP PF UP
99710011, bezprostředně po jejich připsání na účet
UP č. 19-1096330227/0100,vedený u Komerční
banky a. s., Olomouc, a to v poměru výše uvedeném.

II. Závěrečná ustanovení
Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění
na oﬁciálních internetových stránkách UP, tj. druhým
dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 31. 10. 2011

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP

