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Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu Přf OU,  

29. 12. 2009, 9:00, zasedací místnost děkanátu 

Přítomni:  
Komora akademických pracovníků: Drobík, Navrátilová, Slovák, Štěpnička, Šumberová, 
Treterová, Vítek  
Studentská komora: Hoch, Novotný, Salamonová, Srnová 
Omluveni: Bujok, Dolný, Dušek, Fojtík, Haluzík, Hradecký, Koníček, Rybková, Sikora, 
Václavíková 
Hosté: Nevludová 
 

 
Mimořádné zasedání bylo svoláno předsedkyní AS Přf na žádost vedení fakulty z důvodu 
návrhu na změnu rozpočtu navýšením specifického výzkumu. 

 
• Šumberová navrhla do budoucna se zabývat možností hlasování „per rollam“ pro 

obdobné akutní situace a připraví návrh úpravy Volebního a jednacího řádu. 
• Nevludová uvedla, že informace o navýšení dotace na specifický výzkum pro rok 2009 

přišla na univerzitu 21. 12. 2009. Tato situace se v minulých letech již několikrát 
opakovala. Pokud univerzita včas nezareaguje, peníze budou navráceny do státního 
rozpočtu. Pro rozdělení financí na katedry byl použit standardní princip pro 
rozdělování financí za specifický výzkum (viz. příloha č.1). Do dnešního dne sice stále 
nepřišlo oficiální potvrzení o navýšení rozpočtu, ale mělo by přijít do konce roku.  

• Drobík: Jsou vedoucí kateder informování o této nečekané situaci? Nevludová: 
Vedoucí kateder byli již informováni a přesnější informace obdrží ještě do konce roku 
na individuálních schůzkách k čerpání rozpočtu, kde předloží návrhy na vyčerpání 
financí v souladu se zákonem.  

• Usnesení: Senát souhlasí s navýšením rozpočtu specifického výzkumu o částku 352 tis. 
Kč a s navrženým rozdělením financí na katedry. 

Průběh hlasování: Schváleno 
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Různé: 
Rozhodnutím děkanky byl doc. Šaloun k 1. 12. 2009 odvolán z funkce proděkana pro vědu a 
vnější vztahy. Novým proděkanem byl k 10. 12. 2009 jmenován dr. Roman Maršálek. 
Senát bere uskutečněné personální změny ve vedení fakulty na vědomí a navrhuje věnovat své 
únorové zasedání koncepci nového proděkana k systematickému rozvoji vědy a vnějších 
vztahů na fakultě.  
 
Příští zasedání AS Přf se bude konat 25. ledna 2010 od 13:00 v zasedací místnosti KFG a 
bude věnováno ekonomickým a rozpočtovým záležitostem fakulty. 
 
V Ostravě 29. 12. 2009 
  
Zapsala       Verifikovala 
Petra Srnová       Monika Šumberová 
    
Rozdělovník: 
Děkanka Přf OU, Proděkani Přf OU, Senátoři, Tajemnice Přf, Vedoucí kateder 
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Příloha č. 1: Navýšený specifický výzkum pro katedry za rok 2009. 

 

G2007 v tis. Kč G2008 v tis. Kč

Dotace 

2009

KBE 1522 1 887 53

KCH 2468 4 734 113

KFG 562 358 14

KFY 2 030 1 817 60

KIP 590 1 044 25

KMA 629 646 20

KSG 2 167 2 132 67

9 968 12 618 352

Navýšený specifický výzkum pro katedry za  rok 2009. 352 tis. Kč

Rozdělení na katedry je podle metodiky rozpočtu 2009 pro specifický výzkum.  


