
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 27. 8. 2007 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: Daňková, Sedláriková, Šumberová, Treterová, Dolný, 
Dušek, Hradecký, Janeček,  Kalina, Maršálek, Mišík, Slovák 
Studentská komora: Peřinová, Kubala, Pučok, Vajgl, Vozník 
Omluveni:  Fojtík, Habiballa  
Hosté: Kričfaluši, Konečná, Šaloun, Nevludová, Klimeš 
 
Program: 
 

1. Činnost Oddělení pro podporu projektové činnosti (OPPČ) 
2. Roční zpráva o činnosti PřF OU 
3. Volební a jednací řád AS PřF OU 
4. Výjezdní zasedání AS PřF OU 
5. Složení Senátu 
6. Různé 

 
K bodu 1: 
 

Vedoucí oddělení pro podporu projektové činnosti doc. Klimeš předložil Senátu, na 
základě výzvy, rekapitulaci činnosti OPPČ. Tato zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

Doc. Klimeš dále informoval Senát o průběhu řešení projektu FRVŠ kategorie A, 
jehož řešitelem je Ing. Janeček. OPPČ resp. vedení Univerzity využilo možnosti Zákona o 
veřejných zakázkách a nařídilo vypsání výběrového řízení, přestože se nejednalo o částku 
vyšší než 2 miliony Kč. Zmíněný projekt (výběrové řízení) byl jediný, do kterého se aktivně 
zapojili pracovníci OPPČ, předsedou výběrové komise byl jmenován doc. Klimeš. Dle 
vyjádření doc. Klimeše realizace výběrového řízení vedla ke snížení ceny a zlepšení kvality.  

Nesporný je fakt, že v této době nebyl na Univerzitě platný žádný závazný předpis, 
který by určoval pravidla pro vypisování výběrových řízení při řešení projektů. Doc. Klimeš 
informoval Senát, že tato směrnice je již zpracována. 

Doc. Klimeš se dodatečně omluvil za nedostatky v činnosti OPPČ, především pak za 
průtahy při sepisování smluv s řešiteli projektů. 
 
K bodu 2: 
 

Doc. Kričfaluši a doc. Šaloun informovali Senát o práci na Výroční zprávě PřF OU a o 
motivech, které vedly k vytvoření Výroční zprávy v této podobě.  

Před vytištěním přislíbil doc. Šaloun dvě úpravy: odstranění přímé podřízenosti 
knihovny (studovny) děkanu PřF OU v organizační struktuře fakulty a dále odstranění těch 
uvedených publikací, které byly pouze odeslány k tisku.  

V budoucnu se bude zvažovat, zda do Výroční zprávy uvádět zadané či obhájené 
závěrečné práce. 

 
AS PřF schválil předloženou Výroční zprávu za rok 2006 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
K bodu 3: 
 

Přestože děkanka doc. Kričfaluši poslala návrh nového Volebního a jednacího řádu 
AS PřF OU v předstihu, probíhající dovolené neumožnily jeho důkladné prostudování všem 
senátorům. Dle vyjádření paní děkanky, respektovala podklady připravené Senátem a 



inspiraci hledala také ve Volebních a jednacích řádech jiných VŠ (fakult). AS se bude 
podrobněji zabývat Volebním a jednacím řádem na svém dalším zasedání.  

Diskutována byla problematika neslučitelnosti členství v Senátu s funkcí vedoucího 
katedry. Paní děkanka zdůraznila, že jen těžko může docházet ke střetu zájmu a přítomnost 
vedoucího katedry může mnohdy činnosti Senátu prospět.  

Řada senátorů konstatovala, že v minulosti bylo nepsaných pravidlem vzdál se 
členství v Senátu, pokud se zástupce Senátu stal vedoucím katedry. Odklonem od tohoto 
pravidla byl loňský akademický rok. Tím se tento problém stal, mimo jiné, aktuálním. 

AS PřF OU vidí také problematické začlenění pracovníku Ústavů do akademické obce 
PřF OU, resp. jejich volení do Senátu PřF OU. Vzhledem k tomu, že organizačně spadají 
Ústavy a Instituty pod rektorát, vyjádřil Senát přesvědčení, že by tyto útvary měly mít právo 
členství (vždy alespoň jeden zástupce) v Senátu OU. Předseda Senátu PřF OU se proto obrátí 
na předsedu Senátu OU, aby se touto problematikou Senát OU zabýval. 
 
K bodu 4: 
 

Předseda Senátu předložil k hlasování návrh na konání výjezdního zasedání.  
 
Průběh hlasování: Neschváleno 
Pro: 2 Proti: 8 Zdržel se: 5 
V letošním roce se výjezdní zasedání Senátu PřF OU neuskuteční. 
 
 
K bodu 5: 

Členství Senátu ukončili tři zástupci studentské komory, včetně její předsedkyně. 
Předseda Senátu pověřil zástupce studentské komory Vratislava Vozníka, aby zjistil možnost 
nástupu náhradníku dle výsledků voleb. Členství v nejbližší době ukončí také zástupce 
katedry matematiky. V tomto případě budou vypsány doplňující volby. 

 
Různé: 
 
1. Děkanka doc. Kričfaluši informovala o vzniku Centra městského a regionálního 
managementu (v rámci KSGRR).  
 
2. Předseda vyzval senátory, aby do dalšího zasedání zvážili možnosti účelného čerpání 
prostředků, které byly Senátu z rozpočtu přiděleny. Senát by měl mít na čerpání prostředků 
vytvořená jasná pravidla, jejichž dodržování bude snadno kontrolovatelné.  
 
 
Příští zasedání AS PřF proběhne 17. 9. 2007 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 
děkanátu.  

 
 
V Ostravě 27. 8. 2007  
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. 

 
Rozdělovník: 
Děkan PřF OU 
Proděkani PřF OU 
Senátoři 
Pracovníce pro PR PřF OU (umístění na Portál) 
 
 
 
 
 



 
 
 
Příloha č.1 – Zpráva o činnosti Oddělení pro podporu projektové činnosti 

 
Oddělení pro podporu projektové činnosti na PřF 

 
Vznik projektového oddělení bylo 2.10.2006 projednáno na zasedání AS v souvislosti se 
schválením nové organizační struktury děkanátu. 
 
K 1.1.2007 bylo zřízeno oddělení (ustanoven vedoucí, převeden 1 pracovník z děkanátu a 2 
pracovnice z KIP) a byla vydána prozatímní směrnice dne 17.1.2007 pro rozběh, tato 
směrnice byla dopracována podle zkušeností a v současnosti je platná směrnice č. 1/2007 ze 
dne 1.6.2007. 
 
Personální zabezpečení: 
Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. – vedoucí – částečný úvazek – placen z příjmů projektového 
oddělení a projektů ESF 
Bc. Lukáš Straňák – referent, projektový manažer – 100% - placen z příjmů projektového 
oddělení – z režie projektů a z podílu na řešení projektů 
Ing. Lenka Kaňová – ekonomka, projektová manažerka – 50% - z projektů ESF 
Pavla Janouchová – ekonomka, projektová manažerka – 50% - z projektů ESF 

Požadavky senátu 
Zhodnocení dosavadní činnosti oddělení: 
- evidence všech projektů na PřF – 42 starých projektů řešených v roce 2006 a pro rok 2007 
44 projektů řešených v roce 2007 
- zavedení všech 44 projektů do IS EVID 
- převedení všech projektů do EVID2 
- sepsání dohod se všemi řešiteli projektů a projektovým oddělením – úroveň spolupráce - pro 
všech 44 projektů realizovaných v roce 2007 
- koordinace podávání veškerých projektů - FRVŠ, rozvojových, atd. 
- dohled nad dodržováním směrnice děkanky 1/2007, závazných směrnic a zákonů 
souvisejících s řešením projektů a HS – výběrová řízení, spoluúčasti na projektech 
- příprava nových projektů – 2 projekty 7.RP, 1 veřejná zakázka s Českým báňským úřadem 
- podíl na řešení projektů – ESF, veřejné zakázky, 
- spolupráce na řešení celouniverzitních projektů (hlavně operačních programů) a zabezpečení 
rozběhu celouniverzitního projektového oddělení (vytvoření směrnice, koordinace EVID2), 
vytváření dalších projektových oddělení na ostatních fakultách 
- vybudování kanceláře a vybavení  projektového oddělení  
- vybudování učebny C603 – stavební rekonstrukce učebny, zajištění podlah, zajištění 
nábytku a židlí, příprava výběrového řízení na HW a SW, vyhodnocení nabídek, příprava 
smluv s dodavateli, koordinace dodávek, přebírání dodávek, koordinace instalací  
 
Finanční zabezpečení: 
- Mzdové náklady – viz personální zabezpečení 
- Vybavení kanceláře – vedoucí bez vybavení – jen KIP, ostatní z projektů ESF KIP a KMA, 
nábytek PřF 
- provoz – z projektů, převážně ESF 
 
Sazebník za poskytované služby: 
- není, vždy se uzavírá smlouva (smluvní cena) 
 
Pravomoce oddělení z hlediska jeho zasahování do řízení jednotlivých projektů: 
- v souladu se směrnicí děkanky a závazných dalších směrnic a zákonů související s řešením 
projektů.  
 


