
Zápis ze zasedání AS FZS OU ze dne 13. 04. 2010 
 
 
Komora akademických pracovníků (abecedně, bez titulů): Bužga, Dvořáček, Martínek L., 
Mrázková, Nováčková, Vrublová, Vyskotová 
Nepřítomni: Bar, Chmelová, Šuláková T. 
 
Komora studentů (abecedně, bez titulů): Braun, Holasová, Holíková, Majorosová 
Nepřítomni: Tesařová 
 
Hosté (abecedně): děkan doc. Martínek, tajemnice Ing. Nevludová, proděkanka pro studium 
Mgr. Závacká 
 
Program: 

1. Schválení zápisu z minulého jednání 
2. Rozpočet FZS OU pro rok 2010 
3. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření FZS OU za rok 2009 
4. Směrnice děkana č. 3/2010 a 4/2010 
5. Informace k akreditaci doktorského studijního programu Ošetřovatelství 

 
 

1. Kontrola zápisu z jednání AS FZS ze dne 08. 03. 2010 
Schváleno bez připomínek. 
 

2. Rozpočet FZS OU pro rok 2010 
Děkan fakulty informoval o projednání pravidel i výše rozpočtu na kolegiu děkana ze dne . 
Všichni vedoucí kateder/ústavů až na jednoho, který se zdržel hlasování, s předloženými 
principy rozdělení financí souhlasili. 
Princip rozdělení rozpočtu je vyjádřen v pěti bodech: 
1. Solidarita 

a. Spoluúčast ekonomicky úspěšnějších kateder na nákladech méně úspěšných 
2. Racionalita a objektivita 

a. Postupný tlak na vyrovnanější rozpočty „ztrátových“ ústavů a kateder s cílem 
dosažení samoudržitelnosti 

3. Finanční přínos jiných zdrojů 
a. Celoživotní vzdělávaní 
b. Doplňková činnost – placené laboratorní služby 
c. Certifikované a specializované kurzy 

4. Mgr. Všeobecné lékařství financováno mimo rozpočet FZS OU 
5. Normativy MŠMT pro jednotlivé studijní obory 

a. Stanovené počty studentů jsou dle normativu jen počty doporučenými 
b. Pokud katedry najdou vnitřní rezervy, mohou přijmout více studentů, ale za své 

Tajemnice fakulty informovala přítomné senátory o konkrétních číslech: 
Po zkrácení rozpočtu MŠMT ČR a přerozdělení na OU je výsledná částka rozpočtu o 9 mil. 
Kč nižší oproti roku 2009. Na tuto situaci bude třeba reagovat přizpůsobením a to zejména 
změnou financování. K čemu došlo? 
a. Celkově byly finance zkráceny o 10%. Přičemž u bakalářského studia  byla dotace plná, u 

Mgr. Studia byla snížena o 1/3. 
b. Snížení rozpočtu je dle metodiky MŠMT kompenzováno „odměnou“ za publikační 

činnost. S ohledem na nízkou publikační aktivitu FZS je návrat do rozpočtu jen 0,9 mil Kč 
oproti deficitu 9 mil. Kč. Můžeme tedy říci, že čistá ztráta je 8 mil. Kč. 

c. Fakulta pro sanaci této situace rozpustila rezervy cca 2 mil Kč určenou na obnovu učeben 
a další servisní činnosti. Byly na minimum sníženy náklady děkanátu a společných výdajů 
fakulty. 

d. Výsledná ztráta, která se dotkne kateder a ústavů je 2,5 mil. Kč. Katedry budou mít 
rozpočet zkrácený o 5 % nebo 10% podle dosaženého ekonomického výsledku  



K výše uvedenému se rozpoutala diskuze k publikační aktivitě. Bylo konstatováno, že fakulta 
má nesmírně nízkou publikační aktivitu. Pokud nedojde k zlepšení, je otázka nejen rozpočtu, 
ale i akreditací více než nepříznivá. Pozitivní zprávou je, že RIV od 12. 4. 10 umožňuje vložit 
více pracovišť než jen jedno pracoviště. Bylo tak vyhověno tlaku lékařů z fakultních 
nemocnic, kteří mají současně úvazek i na fakultách. 
 
 
Hlasování: 

Pro: 10 Proti:  0 Zdrželo se : 1 
 
Akademický senát schválil návrh rozpočtu FZS OU pro rok 2010 většinou hlasů. 
 

6. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření FZS OU za rok 2009 
 
Hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 
Akademický senát schválil Výroční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2009. 
 

7. Směrnice děkana č. 3/2010 a 4/2010 
Proděkanka pro studium a CŽV informovala o směrnicích č. 3/2010 a č. 4/2010 děkana FZS 
OU. 
a. Směrnice č. 3/2010 – Organizační pokyny  pro zadávání, odevzdávání a obhajoby  

vysokoškolských kvalifikačních prací – bylo nutno reagovat na změny ve strategii OU, 
včetně nové směrnice rektora. Byla vypuštěna povinnost uzavřít licenční smlouvu neboť ze 
znění VŠ zákona vyplývá, že student odevzdáním práce dává automaticky souhlas se 
zveřejněním práce. Dále vlivem kauzy plzeňské právnické fakulty je třeba práci odevzdávat 
v plném fulltextovém provedení do centrální databáze. Je zde i nově bod 19 o stanovení 
odpovědnosti. Byla i vyřešena otázka citlivých dat. Pro příště budou citlivá data ve smyslu 
citlivých údajů o pacientech „začerněna“. 

b. Směrnice č. 4/2010 - Organizace SZZk na Fakultě zdravotnických studií – byla upravena 
předchozí směrnice z roku 2008. Při neúspěšné obhajobě může student absolvovat 
následnou ústní závěrečnou zkoušku. Při neúspěšné praktické závěrečné zkoušce, která 
podmiňuje teoretickou část SZZk, nemůže student přistoupit k ústní části závěrečné 
zkoušce. 
 
Hlasování: 

Pro: 11 Proti:  0 Zdrželo se : 0 
 

Akademický senát schválil předložené směrnice děkana č. 3/2010 a č. 4/2010. 
 

8. Informace k akreditaci doktorského studijního programu Ošetřovatelství 
Doc. Vrublová informovala o předkládaném doktorském studijním programu Ošetřovatelství. 
Studium by mělo být samofinancovatelné a nemělo by být finanční ztrátovou záležitostí. AS 
FZS bere na vědomí a podporuje akreditaci doktorského studijního programu Ošetřovatelství.  

 
Další zasedání senátu bude 18. 05. 2010 v  v 15:00 hod.  

 
Zapsal: M. Bužga 
Verifikoval: L. Martínek 


