
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 24.06.2008 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Blahuta, Bužga, Feltl, 
Martínek A., Martínek L. Mrázková, Šobáň, Závacká, 
Nepřítomni: Dvořáček  
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Dostál, Nedomová 
Nepřítomni: Holíková, Maršálková, Porzerová, 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): Chytil, Slaný, Weberová  
 
Program: 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 27.05. 2008 
Schváleno bez námitek.   

2. Ekonomická analýza dalšího rozvoje oboru „ortotik/protetik“ 
Na zasedání senátu ZSF OU ze dne 27.05.2008 bylo vedení ZSF OU uloženo 
zpracování ekonomické analýzy zahrnující dislokaci a rozsah stavebních úprav, 
náklady stavební, náklady na vnitřní vybavení, předpokládané zdroje financování, 
časové rozložení financování, předpokládané provozní náklady, počet studentů a 
možnou další využitelnosti nově získaných prostor. 
Zaznamenaná debata k bodu 2: 
Dr. Martínek L.: analýza měla být vyhotovena do 3 týdnů, tedy do 17.6.2008. Zatím ji 
senát ZSF OU neobdržel. Kdo ji tedy vyhotoví? 
Dr. Blahuta: dle mého názoru, by tuto analýzu měla provést katedra, samozřejmě, ve 
spolupráci s tajemnicí fakulty. 
Ing. Weberová: finanční analýza je ze strany fakulty hotova. Dokončení brání 
nespolupráce vedoucího rektorátního TPÚ Ing. Vůjtka. Do současné doby nedodal 
potřebné podklady. Z tohoto důvodu nebyla analýza dodána. 
Doc. Martínek rozdal přítomným senátorům „Stanovisko k finančnímu krytí rozvoje 
oboru ortotik, protetik katedry rehabilitace ZSF OU, adresované kvestorce OU, Ing. 
Polokové. 
 
Otázka pokračování tohoto projektu bude rozhodnuta do cca 6 měsíců po vypracování 
finanční analýzy (čeká se na podklady ze strany rektorátu – Ing. Vůjtek). Doc. 
Martínek osobně jednal, po souhlasu děkana ZSF OU, s VK o tomto tématu.  
 

3. Rozpočet fakulty na rok 2008 
Tajemnice fakulty Ing. Weberová provedla dle nového zadání přepočet priorit 2. 
V první předložené variantě rozpočtu byly priority 2 (dále jen P 2) rozděleny 
samostatně pro KSP (budova „S“ – Fr. Šrámka) a zbytek ZSF. Tento model kopíroval 
rozpočet OU, kdy jsou samostatně vyčleněny P 1 pro KSP (FSS) a P 1 pro zbytek 
ZSF. Na doporučení pana rektora došlo k přepočtu P 2 v tom smyslu, že 7/12 P 2 
budovy „S“ bylo zahrnuto do ostatních P 2 ZSF. Tato změna vedla k navýšení 
rozpočtu KSP o 528 tis. Požadovaná částka 528 tis. Kč byla poměrnou částí snížena 
katedrám/ústavům včetně děkanátu z původního rozpočtu a to ve výši cca 1,26 %. 
Vedoucí kateder s tímto snížením souhlasili.   
Dr. Blahuta byl požádán rektorem jako člen ekonomické komise AS OU o zpracování 
detailní analýzy. Byla objektivně provedena a ukázala, že lze navýšit rozpočet o 
dalších 300 tis. Jde o částku, kterou se KSP podílí na tvorbě rezerv ZSF. S ohledem na 
to, že KSP se od fakulty odděluje a tvořila by rezervy již pro „cizí“ subjekt, je na 
místě, aby prostředky na tvorbu rezerv byly ponechány KSP. Po tomto přepočtu se 
navyšuje částka pro KSP na 828 tis. Kč. 
 



Zaznamenaná debata k projednání rozpočtu: 
Doc. Chytil: souhlasím s tímto kompromisem, nicméně bych chtěl zdůraznit, že jde 
opravdu o kompromis. Nicméně jde o kompromis rozumný. Výsledná částka nepokrývá 
všechny náklady, ale je možné s ní pracovat. Přesto bych chtěl zde zmínit 
gentlemanskou dohodu, kterou jsme uzavřeli s děkanem Slaným o pokrytí nákladů za 
doc. Kopeckého ve výši 84 tis. Kč.  
Dr. Martínek L.: pokud tedy tomu dobře rozumím, s navýšením rozpočtu se počítá. 
Nicméně souhlas doc. Chytila s tímto rozpočtem je podmíněn navýšením rozpočtu o 
dalších 300 tis. Kč z finančních rezerv a 84 tis. Kč na doc. Kopeckého.  
Mgr. Závacká: chtěla bych zde připomenout, že doc. Kopecký byl určitou dobu 
úvazkem na naší katedře. Úvazek neodpovídal počtu hodin, které odučil. Katedře však 
na plat doc. Kopeckého rozpočet navýšen nebyl. Tyto finanční nároky byly hrazeny 
z rozpočtu katedry. 
Dr. Blahuta: toto je odlišná situace, zde existuje gentlemanská dohoda mezi děkanem 
Slaným a vedoucím KSP o finančním vyrovnání. Toto je třeba respektovat. 
Dr. Bar: otázka zde zní: najde se v rezervách fakulty pokrytí této částky, nebo se bude 
zase jednat s VK o jejich souhlasu s navýšením částky o kterou budou kráceni ve 
prospěch KSP? Navrhuji tento problém uzavřít definitivně. 
Doc. Martínek: jestliže je situace taková, nechť nám oba aktéři řeknou, jak to bylo a 
jaká je dohoda. 
Doc. Chytil: Ano, dohoda byla, a to, že nám plat doc. K. bude uhrazen. Doc. K. k nám 
byl přesunut po neshodách na katedře chirurgických oborů, my jsme souhlasili, i když 
nám z hlediska kreditů nic nepřináší. Naší snahou bylo zachovat úvazek doc. 
Kopeckého na ZSF, pro jeho využití v akreditacích pro jeho akademické tituly. Dle 
mých informací má fakulta na úvazku doc. K. zájem. Malá poznámka na okraj: 
studenti jsou s výukou pana docenta spokojeni, mají jej rádi a doc. Kopecký má na 
ZSF své místo. 
Doc. Slaný: k tomuto není co dodat. Katedra loni dostala prostředky, na letošní ne. 
Dr. Martínek L.: odkud se ale budou tyto finance hradit? Lze využít  fond rezerv? 
Ing. Weberová: ano, z fondu rezerv to je možné. Ale musíme se zamyslet nad 
oprávněností takového řešení.   
Dr. Feltl: je třeba vzít v úvahu, že nejde o systémové řešení. Pokud to je jednorázová 
záležitost, pak ano. Než ubírat jednotlivým katedrám další tisíce Kč, je toto řešení 
schůdné.  
 
Po proběhlé diskusi proběhlo hlasování o schválení rozpočtu ZSF OU pro rok 2008 
včetně navýšení částky 384 tis. Kč pro KSP, která bude vzata z fondu rezerv. 
Rozpočet, o kterém se nechává hlasovat je oproti předloženému návrhu změněn, a to 
tak, že plánovaná rezerva ve výši 3 mil. Kč je snížena o 384 tis. Kč ve prospěch 
katedry sociální práce. Rezerva je tudíž 2.616.000 Kč, rozpočet katedry sociální práce 
je 3.724.000 Kč. Ostatní navrhované položky jsou nezměněny. 
 
Hlasování: 

Pro:   11 Proti:   0 Zdrželo se :   0 
 
Rozpočet ZSF OU pro rok 2008 byl schválen. 
 
 

4. Projednání směrnice děkana o organizaci činnosti studentských vědeckých sil. 
Bez připomínek.  
 
Hlasování: 

Pro:   11 Proti:   0 Zdrželo se :   0 
 



Směrnice děkana o organizaci činnosti studentských vědeckých sil byla 
schválena. 
 

5. Ostatní 
• Jednání děkana Slaného o zřízení výuky stomatologie na OSF OU 

Na začátku roku děkan informoval senát o přípravě jednání s doc. Pekárkem o 
výuce stomatologie na ZSF OU. Jednání proběhlo, nicméně podmínky nebyly 
shledány příznivé a výuka stomatologie je plánována do  Kladna. 

• Termíny zkoušek z Gynekologie – stížnost studentské komory děkanu ZSF 
Studenti nejsou schopni pro nedostatek termínů vykonat zkoušku z 
gynekolgie. Situace je již dlouhodobá a způsobuje výrazné nesnáze 
posluchačům oboru fyzioterapie. Doc. Slaný přislíbil urgentní řešení. 

• Poděkování Dr. Blahuty tajemnici fakulty Ing. Weberové za zpracování 
podkladů k rozpočtu 
JUDr. Blahuta poděkoval tajemnici ZSF Ing Weberové za přehledné a kvalitní 
materiály předložené AS ZSF při projednávání rozpočtu AS ZSF.  

• Zánik členství v AS ZSF 
Mgr. Šobáň sdělil AS ZSF, že z důvodu změny příslušnosti k části 
akademické obce za kterou byl zvolen (vznik FSS) ukončuje své členství v AS 
ZSF. Stejná situace se týká tří členů studentské komory AS (Maršálková, 
Nedomová, Porzerová). MUDr. Martínek L. všem poděkoval za vykonanou 
práci.    

• Rozloučení doc. Chytila s AS ZSF OU 
Doc. Chytil vyjádřil poděkování za spolupráci během uplynulých 15 let a 
vyjádřil naději na další úzkou spolupráci v průběhu dalších let. 

 
 
Další zasedání senátu se uskuteční dne 29.09.2008 v budově děkanátu ZSF OU v 14.00 hod.  
 
Zapsal: M. Bužga 
verifikoval: L. Martínek 


