
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 26. 11. 2007 
Přítomni:   
Komora akademických pracovníků: Šumberová, Sedláriková, Dolný, Dušek, Fojtík, 
Hradecký, Janeček,  Kalina, Maršálek, Mišík,  Slovák 
Studentská komora: Peřinová, Pučok, Vajgl, Vozník 
Omluveni:  Treterová,  
Hosté: Kričfaluši, Konečná, Nevludová, Šaloun  
 
Program: 
 

1. Volební a jednací řád AS PřF OU 
2. Statut PřF OU 
3. Organizační řád PřF OU 
4. Sociální fond 
5. Doplňující volby do AS PřF OU 
6. Různé 

 
K bodu 1: 
 

Paní děkanka předložila AS PřF OU ke schválení Volební a jednací řád AS PřF OU. 
AS PřF OU reagoval na předchozí verzi VaJ řádu (projednávanou na předchozím zasedání, 
viz zápis ze dne 17.9.2007) a navrhl paní děkance několik úprav. Většina těchto návrhů byla 
vedením fakulty akceptována.  K neshodě došlo u čl.4, odst. 2 VaJ řádu, který řeší tzv. 
neslučitelnost členství v Senátu s vyjmenovanými funkcemi. AS PřF OU na svém minulém 
zasedání došel k závěru a navrhl úpravu VaJ řádu v tom smyslu, aby také funkce vedoucího 
katedry byla neslučitelná se členstvím v AS PřF OU. Tento návrh nebyl vedením PřF OU 
akceptován a byl znova diskutován. Obě strany opět předložily své argumenty obhajující svůj 
postoj. AS dále přistoupil k hlasování.  

V. Vozník požádal o oddělené hlasování. 
Předmětem hlasování tedy byla neslučitelnost členství v AS PřF OU s funkcí 

vedoucího katedry. 
 
AS PřF neschválil, aby členství v AS PřF OU bylo neslučitelné s funkcí vedoucího 
katedry. Vedoucí katedry tedy může být členem AS PřF OU. 
 
Průběh hlasování -  komora ak. pracovníků: Schváleno 
Pro (neslučitelnost): 7 Proti: 2 Zdržel se: 1 
Průběh hlasování -  komora studentů: Neschváleno 
Pro (neslučitelnost): 0 Proti: 4 Zdržel se: 0 
 
Dále AS PřF OU hlasoval o VaJ řádu jako celku. Před hlasováním požádal R. Dušek o 
oddělené hlasování. 
 
AS PřF neschválil předloženou verzi VaJ řádu AS PřF OU.  
Průběh hlasování -  komora ak. pracovníků: Neschváleno 
Pro: 3 Proti: 5 Zdržel se: 3 
Průběh hlasování -  komora studentů: Schváleno 
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
 Při projednávání VaJ řádu, AS PřF OU dále narazil na problematiku začlenění 
pracovníků Ústavů do akademické obce PřF OU. Jejich právo volit a být zvolen do AS PřF 
OU. AS PřF OU je toho názoru, že vzhledem k organizačnímu začlenění, by bylo vhodnější a 
logičtější, kdyby pracovníci těchto útvarů měli své zastoupení v orgánů, který je přímo 
zastupuje, tedy v AS OU. 



 Paní děkanka předloží panu rektorovi návrh na změnu Statutu OU, který by tento stav 
řešil.  
K bodu 2: 
 

Paní děkanka představila Statut PřF OU. Senátoři navrhli řadu pozměňovacích návrhů, 
především formálního a stylistického charakteru. AS PřF OU navrhl, aby se jednotně (ve 
Statutu a Organizačním řádu) používal termín pracoviště. Dále navrhl členit PřF OU na tři 
základní pracoviště: katedry, účelová zařízení a děkanát. Vymezit jednoznačně odpovědnost 
vedoucích účelovým zařízení. Všechny návrhy byly vedením fakulty akceptovány a budou do 
Statutu PřF OU zapracovány.  

 
AS PřF OU schválil Statut PřF OU s tím, že bude doplněn o pozměňovací 

návrhy.  
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
 
K bodu 3: 
 

Paní děkanka představila Organizační řád PřF OU. AS PřF OU předložil několik 
návrhů na změny, některé vyplývají s úprav Statutu. AS PřF OU doporučuje odstranit chybu 
z přílohy č.1 (Organizační struktura fakulty) a upravit nepřehlednou přílohu č.2 (Organizační 
struktura děkanátu a řídící vztahy). 

 
AS PřF OU schválil Organizační řád PřF OU s tím, že bude doplněn o 

pozměňovací návrhy.  
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 
 
K bodu 4: 
 

Paní tajemnice I. Nevludová informovala AS PřF OU o stavu Sociálního fondu. 
Vzhled k tomu, že nebyla přijata směrnice upravující čerpání tohoto fondu, budou prostředky 
převedeny na jednotlivé fakulty. Paní tajemnice navrhla, aby tyto prostředky (cca 383 tis.Kč.) 
byly na PřF OU použity na výměnu kotle (budova A, cca 76 tis. Kč.) a sanaci suterénu vily na 
Botanické zahradě (cca 295 tis. Kč.). 

 
AS PřF OU schválil předložený návrh na čerpání Sociálního fondu na PřF OU. 

Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2 

 
Paní tajemnice dále informovala AS PřF OU o programu tělovýchovných aktivit TEP. 

Tento program byl v minulosti financován z prostředků získaných z hlavní činnosti, tento stav 
je dále neudržitelný.  
 
K bodu 5: 
 
 Během posledních týdnů ukončili své členství v AS PřF OU tři zástupci komory 
studentů a jeden zástupce komory akademických pracovníků. Na místa dvou studentů 
nastoupí podle výsledků voleb dva náhradníci, třetí zástupce bude volen. Odstupující zástupce 
komory akademických pracovníku reprezentoval KMA, která tímto ztratila v AS PřF OU 
svého zástupce. Kandidáti budou tedy navrženi a voleni z řad pracovníků KMA.  
 
 



Volby proběhnou na dvou místech ve dvou dnech: 
17. prosince 2007 – budova  PřF OU 30. dubna 22 
18. prosince 2007 - budova na Hladnově (Chittussiho 10) 
Vždy v době od 9:00 do 14:00 hod.  
 Návrhy kandidátů z řad členů akademické obce pro komoru pracovníků a komoru 
studentů může předat každý člen akademické obce PřF OU, předsedovi volební komise. 
Návrh se podává písemně. Uzávěrka kandidátní listiny je v pátek 7. prosince v 10:00 h. 
Kandidátní listina bude zveřejněna dne 7. 12. 07 ve 13.00 h.  
 Volí se 1 zástupce do komory pracovníků (z členů katedry matematiky, která ztratila 
zastoupení v Senátu) a 1 zástupce do komory studentů. 
Volební komise: 
Mgr. Roman Maršálek (předseda), Bc. Miroslava Peřinová, Mgr. Monika Šumberová, Mgr. 
Rostislav Fojtík,  Mgr. Jan Hradecký. 
 
 
K bodu 6: 
 
AS PřF OU se vrátil k problematice TEPu a shodl se na následujícím usnesení: 
 
AS PřF OU nepovažuje za vhodné využít ke krytí nákladů projektu TEP v jeho současné 
podobě finanční zdroje fakulty. 
 
Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Pozn. V průběhu hlasování se někteří členové AS PřF OU vzdálili, proto se součty u 
jednotlivých hlasování liší.  
 
 J. Hradecký navrhl, aby bylo AS PřF OU na jeho lednovém zasedání předloženo 
čerpání rozpočtu za rok 2007. Předseda AS PřF OU požádá o tento materiál tajemnici fakulty. 
 Dále J. Hradecký upozornil na přenos administrativní zátěže (spojené především 
s doktorským studiem) na jednotlivé katedry i přesto, že počet pracovníku děkanátu narostl. 
Předseda AS PřF OU pozve na příští zasedání pana proděkana, do jehož kompetence zmíněná 
problematika zapadá.  
 
Příští zasedání AS PřF bude stanoveno dodatečně (dle potřeby) a bude včas a vhodně 
oznámeno. Zasedání proběhne v budově na Chittussiho ulici. 
  

V Ostravě 26.11.2007  
Mgr. Roman Maršálek, Ph.D. 

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


