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  AKADEMICKÝ SENÁT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

    

Presence: 18 (14+4) 

Akademická komora: Červeň, Koníček, Lenart, Mácha, Mucha, Nezval, Rumpel, Smolka, Škarpich, 

Vajgl, Václavíková, Žáček J., Žáček M., Živný 

Komora studentů: Horáček, Kočí, Kolář, Schenk, Žihala 

Hosté: Káňová, Hradecký 

Omluveni: Václavíková, Pyszko, Stupka 

 

Volby předsednictva AS PřF 

Předseda předchozího AS PřF Dr. Martin Adamec vyzval senátory k navržení kandidátů na předsedu 

senátu pro další funkční období. Navrženi byli doc. Rumpel a dr. Václavíková. 

Dr. Václavíková byla z jednání senátu omluvena, zaslala však email (zaslán p. Žáčkovi), ve kterém se 

svou kandidaturou na předsedkyni AS PřF souhlasí.  

Senát jednohlasně odsouhlasil možnost dr. Václavíkové kandidovat na předsedkyni AS PřF pro další 

funkční období i vzhledem k její nepřítomnosti. 

Výsledky hlasování 

 Rumpel Václavíková 

1. kolo 9 8 

2. kolo 8 9 

Předsedkyní AS PřF na další funkční období byla zvolena dr. Václavíková. 

 

Na místopředsedy za akademickou komoru byli navrženi doc. Rumpel, dr. Vajgl a Mgr. Červeň, který 

se svou kandidaturou nesouhlasil. 

Výsledky hlasování 

 Rumpel Vajgl 

Hlasy 6 5 

Místopředsedou za akademickou komoru byl zvolen doc. Rumpel. 

Na místopředsedu za komoru studentů byl navržen Mgr. Kočí, který byl zvolen 4 hlasy. 

Na jednatele AS PřF byl navržen Mgr. Červeň, který byl zvolen 18 hlasy. 



Vzhledem k nepřítomnosti dr. Václavíkové se předsednictví v AS PřF ujal doc. Rumpel – 

místopředseda AS PřF. 

 

Prezentace metodiky rozpočtu a návrhu rozpočtu na 2015. 

Rumpel požádal děkana doc. Hradeckého a tajemnici Ing. Káňovou, aby představili Metodiku 

rozpočtu a prezentovali navrhovaný rozpočet pro rok 2015.   

P. děkan doc. Hradecký a paní tajemnice Ing. Káňová prezentovali metodiku rozpočtu a návrh 

rozpočtu na 2015. Průběžně reagovali na podněty diskutujících a vysvětlovali dílčí problémy spojené 

s tvorbou rozpočtu PřF. Doc. Hradecký  rovněž krátce seznámil AS PřF s Výroční zprávou o 

hospodaření za 2014, která musí být projednána a schválena AS PřF.  Děkan oznámil, že zašle AS PřF 

seznam kandidátu do VR PřF k projednání a schválení na příštím zasedání. 

Výroční zpráva o hospodaření a schválení  nové VR – projednání a schválování 

Senátoři obdrží návrh rozpočtu na 2015, Výroční zprávu o hospodaření 2014 a návrh složení nové VR 

emailem nejpozději do út. 14.4.10,00. Projednání a schvalováni proběhne na dalším zasedání 

v pondělí 20.4.2015 od 17,30 (zodpovědni za zaslání podkladů: děkan, tajemnice, Rumpel) 

K jednotlivým tématům proběhla krátká diskuze. 

Hradecký vyzval k zaslání otázek a komentářů, jak k rozpočtu, tak ke zprávě o hospodaření, do pátku 

17. 4. mailem místopředsedovi, který by je po určité strukturaci zaslal tajemnici (zodpovědný 

Rumpel). 

Rumpel vyzval senátory k pečlivému prostudování rozpočtu a konzultaci rozpočtu s vedoucími 

kateder.  

 

Různé 

Rumpel vyzval senátory, hlavně ze studentské komory, aby zvážili jak využít prostředky z rozpočtu AS 

PřF.  

Rumpel vyzval k přemýšlení nad možnými podněty AS PřF, které by mohly zlepšit fungování PřF 

v oblasti vědy, výuky či její 3.role. 

Vajgl se dotázal tajemnice na problematiku omezení parkování na dvoře budovy A, kdy je parkování 

kvůli stavebním úpravám omezeno, ale omezená místa zůstávají volná a nejsou využívána stavební 

firmou. Paní tajemnice přislíbila projednání se zastupitelem prováděných stavebních úprav. 

Vajgl upřesnil, že každý senátor může navrhnout nějaký bod/návrh na projednání – optimálně zaslat 

předsedkyni senátu, která bod zařadí na program jednání AS PřF. 

Mácha 27 - 28. 4. budou volby do AS OU. Mácha vyzval senátory na tipy na lidi, kteří by mohli zajistit 

průběh voleb. Zároveň vyzval k zakoupení uren pro nadcházející volby (za nákup zodpovídá Rumpel). 



Lenart navrhl, ať na květnové zasedání AS PřF 11.5.2015 ve 13,00 senátoři připraví seznam podnětů, 

které by AS PřF mohl diskutovat a v blízké době řešit. 

 

Mimořádné zasedání AS PřF 

Mimořádné zasedání AS PřF se uskuteční v pondělí 20.4. v 17,30. Tento čas byl zvolen vzhledem 

k zasedání AS OU 20.4. od 14,00 jehož členem je místopředseda AS PřF Rumpel (nahradil v AS OU 

doc. Drozda, který se stal prorektorem). S termínem zasedání AS PřF vyslovil souhlas. 

Program dalšího zasedání: 

 Projednání a schválení rozpočtu PřF na 2015 

 Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření za 2014 

 Projednání a schválení nové vědecké rady PřF 

 Různé 

 

Připomínky k jednotlivých bodům programu zasílejte na petr.rumpel@osu.cz do pátku 17.4. 16,00. 

 

Termín květnového zasedání je 11.5. 13,00 

 

Za AS PřF verifikoval Rumpel – místopředseda, 14.4.2015 
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