
Zápis ze zasedání AS ZSF OU ze dne 07.04.2009 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bar, Bužga, Chmelová, 
Martínek, Mrázková, Nováčková, Vrublová, Vyskotová 
Nepřítomni: Dvořáček, Šuláková 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Majorosová,  
Nepřítomni: Dostál, Holíková, Kuniaková, Richterová, 
 
Hosté (abecedně, bez titulů): děkan FZS OU doc. Martínek, proděkanka pro studium 
                                                I. Závacká, tajemnice FZS OU Ing. Kmitová 
 
Program: 
 

1. Schválení zápisu z jednání AS ZSF 10.03.2009 
Schváleno bez námitek. 
   

2. Prezentace a schválení rozpočtu FZS OU na rok 2009 
Děkan FZS informoval o stavu přípravy rozpočtu fakulty na rok 2009. Letošní 
rozpočet je připravován bez výrazných časových rezerv. Výše fakultního rozpočtu 
přiděleného rektorátem OU byla známa jen 14 dní před zasedáním fakultního senátu. 
Fakulta celkově dostala přiděleno 67 mil. Kč.  
Po odečtení závazků vůči univerzitě pro priority I. a II. (provoz IT, rektorát, FRIM, 
knihovní služby apod.) zůstává částka pro fakultu na letošní rok 58,65 mil. Kč. 
Rozpočet je letos oproti loňskému vyšší o 2,9 %. 
 
S rozpočtem souhlasí všichni vedoucí kateder a ústavů FZS OU. 
 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil návrh rozpočtu FZS OU pro rok 2009 většinou hlasů. 
Písemná forma schváleného rozpočtu je přílohou zápisu.   
 

3. Návrh na využití FRIM FZS pro rok 2009 
Děkan informoval o výši FRIM fakulty a použití tohoto fondu v souladu se statutem a 
to: 
1. Využití FRIM 
Vyčlenit částku 2 mil. a prostřednictvím celouniverzitního FRIMu ji použít na 
rekonstrukci budovy porodnicko-gynekologického pavilonu a Ústavu anatomie, 
histologie a embryologie. 
Zbývající částku ve výši 1 mil. Kč investovat prostřednictví fakultního FRIMu do 
výměny oken 2 n. p. budovy ošetřovatelství (zatékající a netěsnící okna). 
V případě zůstatku finančních prostředků tyto prostředky použít na rekonstrukci 
ergoterapeutické dílny. 
2. Využití finančního přebytku z roku 2008 

a. Pokrytí neplánovaného překročení rozpočtu katedry rehabilitace a fyzioterapie 
za rok 2008 ve výši cca 500 tis. Kč 

b. Pokrytí mzdových prostředků za rok 2008, které nemohly být vyplaceny 
z důvodů administrativních nedostatků: 65.396 Kč 

c. Vytvoření rektorátem doporučené finanční rezervy ve výši 5 % rozpočtu – 
2,5 mil. Kč 



d. Krytí nezaplacené práce mentorů Ústavu ošetřovatelství v roce 2008 ve výši 
100 tis. Kč 

e. Nájem pracovišť firem pro praktickou výuku oboru ortotik/protetik v měsících 
IX.-XII. 2009. 

 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil předložené využití finančních prostředků s podmínkou, že 
případná změna musí být předložena AS FZS.    

 
 
 

4. Akreditace doktorského studijního programu Epidemiologie a veřejné zdravotnictví 
Proděkanka Závacká informovala o akreditaci nového doktorského studijního 
programu Epidemiologie a veřejné zdravotnictví. Zevrubně představila program a 
informovala senát o náročnosti a závazcích pro fakultu: jde o bezproblémovou 
záležitost kdy doktorandi studují de facto samostudiem. Náklady na administrativu 
jsou minimální. Počet studentů neohrozí limity MŠMT ČR na počet studentů na 
fakultě. Počet docentů a profesorů je pro akreditaci i běh studia dostatečný. 
 
AS FZS bere na vědomí a podporuje akreditaci doktorského studijního programu 
Epidemiologie a veřejné zdravotnictví.  
 

5. Akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství 
Proděkanka Závacká informovala o akreditaci magisterského studijního programu 
Všeobecné lékařství. Byla prezentována struktura studia počet docentů, profesorů a 
odb. asistentů. Akreditační spis je připraven k odeslání na příslušné ministerské 
komise. 
 
AS FZS bere na vědomí a podporuje akreditaci magisterského studijního programu 
Všeobecné lékařství.   
 

6. Změny v jednacím a volební řádu AS FZS OU 
Na podzim 2008 došlo ke změně názvu fakulty. Tato změnu je třeba zapracovat i do 
zkratek a názvů ve volebním a jednacím řádu AS FZS. 
 
Hlasování: 

Pro: 9 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil návrh změn v jednací a volebním řádu většinou hlasů. 
 

7. Volby do AS OU 
V termínu 27. - 28.4.2009 proběhnou volby do AS OU. Do fakultní hlavní volební 
komise byli děkanem a vedením AS navrženi JUDr. Blahuta, doc. Jarošová za 
akademické pracovníky a M. Kudláčková za studenty.   

 
Další zasedání senátu se uskuteční v úterý dne 12.05.2009 v  zasedací místnosti dětské 
kliniky FNO v 15:00 hod.  
 
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


