
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 03. 02. 2009 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Bužga, Dvořáček, 
Martínek, Mrázková, Nováčková, Šuláková, Vrublová, Vyskotová 
Nepřítomni: Chmelová (omluvena)  
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Holíková, Kuniaková, Majorosová, Richterová 
Nepřítomni: Dostál 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): --- 
 
Program:1.   Schválení zápisu z jednání AS ZSF 16. 12. 2008 

2. Návrh stipendijní komise FZS  OU na vyplacení prospěchového stipendia  
3. Vědecká rada FZS OU     
4. Ostatní  

 
1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 16. 12. 2008 

Schváleno bez námitek. 
   

2. Návrh stipendijní komise FZS OU na vyplacení prospěchového stipendia 
Stipendijní komise navrhla výplatu prospěchových stipendií za uplynulé dva semestry. 
Výše stipendia by dle návrhu měla být dle hodnoty váženého studijního průměru 
v předchozích dvou semestrech a dle Stipendijního řádu OU v Ostravě (článek 3, 
odstavec 5): 
první pásmo: VSP 1,00 - 1,2 (29 studentům); druhé pásmo: VSP 1,21 - 1,5 (124 
studentům) a to ve výši: první pásmo: VSP 1,00 - 1,2 (2 200,- Kč/1 student); druhé 
pásmo: VSP 1,21 - 1,5 (1 100,- Kč/1 student). Celková suma vyplacených 
prospěchových stipendií by činila: 200 200,- Kč. 
K tomuto bodu následně proběhla diskuze v obou komorách senátu zaměřená na 
možnost navýšení prospěchového stipendia s ohledem na srovnání s jinými vysokými 
školami. Vzhledem k nedostatečným informacím o stavu a perspektivách stipendijního 
fondu bylo schvalování prospěchového stipendia z programu jednání AS staženo a 
proběhne za přítomnosti proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání na příštím 
zasedání AS FZS.    
 

3. Vědecká rada FZS OU 
Předseda AS FZS informoval senát, že návrh děkana na vědeckou radu FZS OU byl 
elektronickým hlasováním schválen. Dotaz senátorek Dr. Nováčkové a Dr. Šulákové, 
o možnosti rozšíření VR o zástupce pediatrie bude tlumočen děkanovi a zodpovězen 
na nejbližším zasedání AS FZS.   
 

4. Ostatní  
K 1.11. 2008 nastoupila Ing. Weberová na pracovní neschopnost s tím, že v pátek 
31.10. v poslední den výkonu funkce děkana doc. Slaného podala žádost o ukončení 
pracovního poměru dohodou . Současně 3.11. podal v souladu s platnými směrnicemi 
doc. Slaný návrh na vyplacení odměny ve výši třech měsíčních platů. Vyplacení 
odměny bylo odůvodněno ukončením pracovního poměru. 
Akademický senát byl informován o konkrétních částkách vyplacených již tajemnici 
formou odměn v roce 2008 a o pozastavení vyplacení této odměny děkanem doc. 
Martínkem včetně potenciálních důsledků ve formě soudního sporu právě s ohledem 
na výši již vyplacených odměn.  
 

 



Členové akademického senátu FZS OU souhlasí s postupem děkana a současně 
vyjadřují hrubou nevoli nad zjištěnými skutečnostmi při tíživé ekonomické situaci 
jednotlivých pracovišť fakulty.  
Senát FZS OU současně bude proto požadovat po vedení FZS častější průběžnou 
kontrolu čerpání rozpočtu.  

 
Další zasedání senátu se uskuteční v úterý dne 10. 03. 2009 v malé zasedací místnosti kliniky 
dětského lékařství FNO v 14:30 hod.  
 
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


