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  AKADEMICKÝ SENÁT PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

    

Zápis z mimořádného zasedání AS PřF 20.4.15 

 

Přítomni: 16 

Rumpel, Škarpich, Lenart, Horáček, Kolář, Vajgl, Žáček J., Stupka, Smolka, Mácha, Mucha, Nezval, 

Živný, Červeň, Kočí, Koníček 

Omluveni:  

Václavíková, Žáček M., Žihala 

Nepřítomni: 

Pyszko, Schenk 

Hosté: 

Hradecký, Káňová, Drobík, Ševčík 

 

Body programu: 

Hlasování o složení vědecké rady 

Diskuze a hlasování o schválení zprávy o hospodaření za rok 2014 

Diskuze a hlasování o rozpočtu pro rok 2015 

 

Schvalování nové vědecké rady 

Návrh hlasování: 

Akademický senát PřF schvaluje odvolání současné vědecké rady: 

AS PřF 16 hlasy schválil odvolání současné vědecké rady  

Proběhla krátká k diskuze k tomu, jak byli navrhováni a vybíráni jednotliví kandidáti, k poměru 

interních a externích členů. 

Proběhlo tajné hlasování o složení nové vědecké rady. 



Všichni navržení kandidáti obdrželi minimálně 11 hlasů, čímž byli všichni členové nové vědecké rady 

schválení.  

 

Zpráva o hospodaření PřF OU za rok 2014 

Proběhla krátká diskuze k výroční zprávě o hospodaření. 

Otázky směřovaly k možnosti ověření údajů uvedených ve zprávě o hospodaření.  

Děkan upřesnil, že rozpočet podléhá vnitřnímu auditu a kontrolám např. FÚ. 

Další diskuze proběhla k možnosti kontroly rozpočtu např. formou ustavení ekonomické komise AS 

PřF. 

Tajemnice podpořila návrh vzniku ekonomické komise, která by se např. podílela na tvorbě zprávy o 

hospodaření, či průběžných kontrolách rozpočtu. 

Rumpel navrhl, aby o vzniku ekonomické komise či jiných komisí bylo diskutováno na květnovém 

zasedání, kdy bude přítomna předsedkyně AS PřF. 

Rumpel navrhl hlasování o schválení hospodářské zprávy za rok 2014 

AS PřF 16 hlasy schválil zprávu o hospodaření PřF OU za rok 2014 v předložené verzi 

 

Rozpočet 2015 

Tajemnice obdržela dotaz od dr. Muchy na to, jak je započítávána propadovost studentů a požadavek 

k vysvětlení pojmů u nefinancovaných studentů „nadstandard 1“ a „nadstandard 2“. 

Proběhla krátká diskuze k mechanismu výpočtů některých parametrů. 

Diskuze proběhla především k mechanismu rozdělení prostředků v rámci institucionální podpory. 

Upřesněno bylo, že odměny autorům jsou počítány za minulé období a projeví se v něm personální 

změny, které jsou na různých katedrách různé. 

Rumpel zdůraznil, že je spoustu parametrů, které nejsme schopni ovlivnit – nicméně zásadní jsou 

publikační výstupy a mobility.  

Diskuze proběhla k poměru mezi váhou vědeckého výkonu (RIV bodů) a internacionalizací – Děkan 

podpořil vyšší podíl mobilit, aby mohlo dojít k větší míře přínosu „know how“, aby vysoká škola 

mohla opravdu být otevřenou. Ministerstvo, v poslední době, přikládá stále větší váhu mezinárodním 

mobilitám (a v poslední době např. i samoplátcům). V nových akreditacích bude internacionalizace 

hrát velkou roli, stejně jako v IRP dle nového dlouhodobého záměru. 

Rumpel navrhl, aby na dalších zasedáních byly diskutované složky rozpočtu probrány do větších 

detailů. 



Nejpozději do konce června děkan na senátu představí novou strategii odměn vedoucích pracovníků  

Rumpel navrhl hlasování o schválení rozpočtu pro rok 2015 

Senát 15 hlasy schválil rozpočet v předložené verzi. 

 

Zapsal Červeň 

 

 

 

 


