
Zápis z mimořádného zasedání AS PřF OU ze dne 16. 4. 2003 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Peter, 
Solárová, Šumberová, Bucharová, Klapcová, Kubala, Smolková, Vlček, Volný 
Nepřítomni: Plášek, Rumpel, Sedláriková, Souček 
 
 
Program: 
1. Zahájení – Mgr. Jan Hradecký – místopředseda AS PřF OU - přivítal přítomné a seznámil 

je z důvodem mimořádného zasedání AS PřF OU – zrušení voleb do AS OU z důvodu 
neregulérnosti a z podezření možné manipulace těchto voleb. Zároveň seznámil přítomné 
s protesty k průběhu voleb (Mgr. Hradecký a děkan PřF OU – doc. RNDr. Petr Šindler, 
CSc.) a s odpovědí na ně (JUDr. A. Blahuta – předseda AS OU). 

 
2. Volby do AS OU – Mgr. Hradecký seznámil přítomné z pochybeními, která se 

uskutečnila. AS PřF konstatuje: 
• Ze strany koordinátora voleb na PřF OU – Dr. Příhodové byla nulová komunikace. Ta se 

do dne vyvěšení kandidátů nekontaktovala s předsedou volební komise  - Mgr. Habiballou 
– a i později sdělila, že se zúčastní pouze počítání volebních lístků.  

• Z důvodu nedostatku informací o průběhu voleb byl kontaktován Mgr. Műller, CSc. jako 
stávající místopředseda AS OU a člen koordinační komise AS OU pro volby.  

• Na základě jeho informací došlo k pochybení volební komise PřF OU, a to umožnit volbu 
některým členům akademické obce již před vyhlášeným termínem. 

• Následně došlo k porušení Volebního řádu Mgr. Műllerem, CSc., který obcházel některé 
pracovníky a studenty a ovlivňoval jejich volbu. 

• Po zjištění neregulérnosti voleb se sešla volební komise PřF OU, volby prohlásila za 
neplatné. Členové komise rezignovali na svou funkci. 

• Aby již při dalším vyhlášení voleb do AS OU nedošlo k pochybení – AS PřF OU žádá 
koordinátora voleb, Dr. A. Příhodovou o písemné vyjasnění způsobu voleb a  
jednoznačného postupu při jejich organizaci.  

 
3. Členové AS PřF OU odmítají nemorální chování Mgr. Műllera, CSc. při realizaci 

voleb do AS OU. AS PřF OU ho zároveň žádá o zvážení případné  kandidatury do 
AS OU. 

 
4. Nové volby do AS PřF OU – AS PřF OU žádá koordinační komisi AS OU o schválení 

následujících termínů k pořádání voleb na PřF: 
• Návrh kandidátů – do 25.4. 2003 do 10 hodin  
• Vyvěšení navržených kandidátů – do 25.4. do 12 hodin  
• Termín voleb   -    29. dubna 2003 v prostorách Hladnova 

- 30. dubna 2003 v prostorách PřF – na ulici 30. dubna 22 
 
• Volby se uskuteční vždy od 9 do 16 hodin 
Byla zvolena (všemi přítomnými senátory jednohlasně) nová volební komise ve složení: 
Kalus, Šumberová, Smolková, Volný, Klapcová, Vlček. 
 
5. AS PřF OU žádá zájemce o členství v akademické obci PřF OU z řad zaměstnanců IFM 

(Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování) o podání oficiální žádosti – nejpozději 
do 25. dubna 2004 – kontaktní osoba mgr. Šumberová (KSGRR). 

 



 
6. Oprava – AS PřF OU jednohlasně schválil opravu Volebního a jednacího řádu AS PřF 

OU v článku 2) bod j)  
Původní znění: 
ve spolupráci s akademickým senátem Ostravské univerzity vyhlašuje termín voleb do senátu 

fakulty nejméně jeden měsíc před ukončením jeho funkčního období. K těmto volbám ve 

spolupráci s akademickým senátem Ostravské univerzity zřizuje volební komisi. 

Nové znění: 

ve spolupráci s akademickým senátem Ostravské univerzity vyhlašuje termín voleb do senátu 

OU nejméně jeden měsíc před ukončením jeho funkčního období. K těmto volbám ve 

spolupráci s akademickým senátem Ostravské univerzity zřizuje volební komisi. 

 
7. Různé: 
• Radovan Volný vznesl dotaz ohledně zápisu a blokování termínu zkoušek – termín se 

nedá zrušit, odhlášení není možné pokud je termín obsazen. 
• Mgr. Petra Konečná – se obrátila s dotazem, zda zkouška v zápočtovém týdnu je 

zkouškou v řádném termínu. Pokud ano – žádá o možnost vypsání termínu do Studenta. 
KMA měla v tomto případě problémy s vypsáním termínu. 

 
S oběma připomínkami  se AS PřF OU obrací na proděkanku Doc. PaedDr. Danu 
Kričfaluši, CSc. 
 
 
 
Řádné zasedání AS PřF OU se koná 28. dubna 2003 ve 13 hodin v zasedací místnosti 
děkanátu PřF OU. 
 
 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, PhD.   Verifikoval: Mgr. Jan Hradecký 
    jednatelka AS PřF OU     místopředseda AS PřF OU 


