
Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU, 23. května 2011 
 
Přítomni:  
Komora akademických pracovníků: Dolný, Drobík, Dušek, Haluzík, Koníček, Navrátilová, 
Rybková, Štěpnička, Šumberová 
Studentská komora: Novotný, Soustružník 
Omluveni: Bujok, Hradecký, Ruppenthalová, Sikora, Treterová, Václavíková, Vítek, Volná 
Hosté: Káňová, Konečná, Maršálek  
 
Program: 
 
1. Projednání Výroční zprávy PřF za rok 2010  
2. Projednání změny Organizačního řádu PřF (přesun projektového oddělení pod proděkana 
pro vědu a vnější vztahy) 
3. Projednání Řádu doktorského studia  
4. Projednání zprávy o hospodaření fakulty za rok 2010  
5. Různé 
 
 
K bodu 1: 
 

 Šumberová přivítala všechny přítomné senátory a zahájila diskuzi k Výroční zprávě 
PřF za rok 2010 

 Navrátilová a Dušek vznesli připomínku k nesouladu informací o hospodaření fakulty 
uvedených v předložené Výroční zprávě s informacemi uvedenými ve zprávě o 
hospodaření, kterou předložila tajemnice fakulty 

 Káňová uvedla, že podklady pro Výroční zprávu zpracovávala v době, kdy ještě 
neměla kompletní výsledky hospodaření za předcházející rok a že tento nesoulad bude 
napraven –s proděkanem Maršálkem se dohodli na převzetí dat ze zprávy o 
hospodaření do Výroční zprávy 

 Dušek dále upozornil na přesmyčku ve zkratce Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy 
modelování na str. 46 
 
Návrh usnesení: 
AS PřF schvaluje Výroční zprávu PřF za rok 2010 (s podmínkou opravy výše 
uvedených bodů). 
 

Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Schválen 

 
 

K bodu 2: 
 

 Proděkan Maršálek krátce okomentoval navrženou změnu v Organizačním řádu 
fakulty, Oddělení pro podporu projektové činnosti se přesune pod proděkana pod 
VaV, bude posíleno o jednoho pracovníka, nadále již nebude mít samostatného 
vedoucího – tuto funkci bude vykonávat proděkan pro VaV 



 Šumberová vznesla dotaz, jak se tato organizační změna projeví v rozpočtu děkanátu 
 Maršálek odpověděl, že již ve schválením rozpočtu fakulty na rok 2011 bylo počítáno 

s jedním pracovníkem navíc pro úsek proděkana pro VaV, s jinými dopady této 
změny se nepočítá, do budoucna je však jeho představa, že pracovníci „projektového 
oddělení“ by měli být přímo zaměstnanci děkanátu a měli by být financováni 
nákladově 
 
Návrh usnesení: 
AS Přf schvaluje vedením fakulty navrženou organizační změnu ve struktuře 
děkanátu. 
 

Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Schválen 

 
 

K bodu 3: 
 

 Konečná krátce komentovala předložený návrh Řádu doktorského studia PřF – 
vznikal v široké diskuzi vedení a předsedů oborových rad, popřípadě dalších 
pověřených akademických pracovníků, aktualizace byla nutná s ohledem na přechod 
na kreditní systém studia 

 Dušek se dotázal, zda součástí rámcového studijního plánu je také vykonání státní 
doktorské zkoušky 

 Konečná – ano je 
 Navrátilová vznesla dotaz, zda je směrnice rektora o kreditním systému nadřazená 

tomuto Řádu 
 Konečná – jedná se o odlišné roviny řídících norem, jednoznačně nadřazeným 

předpisem předkládanému Řádu je Studijní a zkušební řád OU, ale při přípravě 
aktualizace Řádu bylo postupováno tak, aby nedošlo ke kolizi s žádnou z existujících 
norem, které se týkají doktorského studia 
 
Návrh usnesení: 
AS Přf schvaluje předložený Řád doktorského studia PřF. 
 

Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Schválen 

 
 

K bodu 4: 
 

 Šumberová požádala předsedkyni ekonomické komise o informace z jejího zasedání a 
vyjádření k předložené zprávě o hospodaření PřF za rok 2010 

 Navrátilová požádala vedení fakulty, aby v příštím roce měl AS PřF k dispozici 
zprávu o hospodaření za předchozí kalendářní rok nejpozději v době, kdy se bude 
zabývat rozpočtem na nový kalendářní rok 

 Tajemnice fakulty tento postup přislíbila 



 Ekonomická komise dále oceňuje snahu o úspory, které z předložené zprávy o 
hospodaření vyplývají a doufá, že v tomto trendu bude vedení fakulty pokračovat i 
nadále 

 Káňová potvrdila, že i v tomto roce se bude vedení fakulty snažit o pokrytí určitých 
nákladů fakulty z vlastních příjmů (z čehož vznikly určité úspory v minulém roce) a 
do budoucna i o snížení nákladů, které souvisí s údržbou a úklidem fakultních budov 
(přechod z externí firmy na vlastní zaměstnance) 

 Ekonomická komise poté opět konstatovala, že v zaslané zprávě o hospodaření 
fakulty chybí rozbor hospodaření Centra pro celoživotní vzdělávání 

  Káňová uvedla, že o finanční záležitosti CŽV se stará vedoucí centra paní Burianová 
 Šumberová navázala na tento bod a popsala členům senátu svou dosavadní 

elektronickou komunikaci s vedoucí CŽV, která se několikrát za sebou omluvila ze 
zasedání AS PřF pro zaneprázdněnost. Šumberová v této souvislosti požádala 
proděkanku Konečnou, pod kterou toto centrum podle Organizačního řádu 
kompetenčně patří, aby zajistila na příští zasedání AS Přf přednesení zprávy o 
činnosti a hospodaření CŽV za rok 2010 (ať již prostřednictvím vedoucí centra, do 
jejichž povinností toto spadá, nebo jiným způsobem) 

 Proděkanka Konečná toto přislíbila 
 Další dotaz Ekonomické komise směřoval k položce „vratka režií“ – nesedí výše 

vratky režií uvedená u hospodaření OPPČ (745 tis.) s její výší uvedenou u Struktury 
výnosů kateder (688 tis.) 

 Káňová přislíbila dodatečně senátu zaslat vysvětlení k této položce 
 Další dotaz Ekonomické komise směřoval ke stipendijnímu fondu – z čeho se tvoří 

příjmy tohoto fondu a na co se vynakládají jeho prostředky 
 Konečná objasnila strukturu příjmů a výdajů: příjmy (poplatky za studium – ze 

zákona lze tyto příjmy odvádět pouze do stipendijního fondu), výdaje (prospěchová 
stipendia, motivační stipendia, erasmus stipendia – vše podléhá schválení stipendijní 
komisí) 

 Soustružník vznesl dotaz, proč se při současném vysokém stavu prostředků v tomto 
fondu nedává více na prospěchová stipendia 

 Konečná reagovala, že se nikdy nedá dopředu odhadnout, jak se fond bude naplňovat 
a zda prostředky v něm budou stačit na pokrytí navržené výše prospěchových 
stipendií 

 Drobík upozornil na nesoulad výše stipendijního fondu se zprávou o hospodaření za 
rok 2009 – nesedí konečný stav v roce 2009 s počátečním stavem z roku 2010 – 
pokud by se vycházelo ze stavu roku 2009, mělo by být ve stipendijním fondu o cca 1 
mil. Kč více – což by byl další argument pro větší podporu talentovaných studentů na 
fakultě 

 Káňová přislíbila ověřit tyto stavy a zaslat komentář 
 Navrátilová se Štěpničkou vznesli dotaz, proč se v minulém roce významně snížily 

výdaje na „ostatní služby“ v porovnání s lety předchozími, ale v návrhu rozpočtu pro 
rok 2011 se toto snížení neprojevilo v plánovaných výdajích na tyto služby 

  Káňová vysvětlila, že se v minulém roce podařilo pokrýt část těchto výdajů z 
vlastních příjmů fakulty. Vedení fakulty však nemůže dopředu výši vlastních příjmů 
odhadnout, proto musí v návrhu rozpočtu počítat s úhradou těchto výdajů z prostředků 
normativního financování 
 
Návrh usnesení: 



AS PřF schvaluje Zprávu o hospodaření PřF za rok 2010 (s podmínkou opravy a 
vysvětlení výše uvedených bodů). 
 

Průběh hlasování:  
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Schválen 

 
 
 
K bodu 5: 
 

 Šumberová otevřela bod programu Různé a zahájila jej informací o ukončení členství 
Tomáše Hocha (člen za studentskou komoru AS PřF) v důsledku úspěšného 
absolvování dr. studia. Dalšími studenty na seznamu jsou již pouze Libor Pučok a 
Pavla Svrčková. Na to reagovali zástupci katedry matematiky a fyziky, že Pučok již 
není studentem a Svrčková se pravděpodobně stane absolventkou v nebližší době. Z 
toho vyplývá potřeba uspořádání doplňkových voleb – ideálně hned na počátku 
zimního semestru. Šumberová domluví harmonogram těchto voleb se zástupci 
studentské komory. 

 S odchodem Hocha přišel AS PřF zároveň o jednatele Senátu. Šumberová předložila 
návrh zajistit vedení zápisů ze zasedání jiným způsobem než prostřednictvím 
jednatele, neboť tento člověk je vždy určitým způsobem znevýhodněn při zapojení do 
diskuze. Šumberová osloví vedoucí katedry KFG, zda by mohl AS PřF využívat pro 
vedení zápisů služeb sekretářky KFG (s případnou odměnou za tyto služby z rozpočtu 
senátu), přičemž verifikace těchto zápisů by nadále zůstala v kompetenci jednatele a 
předsedy senátu. 

 Šumberová dále navrhla požádat o zřízení přístupových práv do Magionu 
(ekonomického IS) s oprávněním nahlížet na hospodaření celofakultních pracovišť 
pro předsedkyni ekonomické komise. Senát s tímto postupem vyjádřil souhlas. 

 Další zasedání AS PřF se uskuteční v pondělí 27. června 2011 od 13:00 v zasedací 
místnosti KFG. 

 
 
Zapsala 23. května 2011 Monika Šumberová 
Verifikoval Aleš Dolný 
 
 
 
 

Rozdělovník: 
 
Vedení PřF 
Členové AS PřF 
Vedoucí kateder 
 


