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Zápis ze schůze AS PřF OU 8.6.2015

Prezenční listina

Přítomni: Červeň, Koníček, Lenart, Mucha, Nezval, Smolka, Škarpich, Václavíková, Va-
jgl, Žáček J., Žáček M., Živný, Horáček, Kolář, Schenk, Hradecký (host)

Nepřítomni: Pyszko

Omluveni: Mácha, Rumpel, Kočí, Stupka, Žihala

Přítomných studentů: 3

Přítomných akademiků: 12

Program:

1. Schvalování Jednacího řádu Vědecké rady PřF OU

2. Diskuze s děkanem Hradeckým

3. Ustanovení ekonomické komise

4. Různé – čerpání rozpočtu senátu

Průběh jednání:

1. Schvalování Jednacího řádu Vědecké rady PřF OU

Senátoři obdrželi v předstihu nově navržený Jednací řád Vědecké rady PřF OU
s možností vyjádřit se k navrženým změnám a zaslat své návrhy. Úvodem zase-
dání děkan Hradecký vysvětlil, proč je potřeba upravit a obnovit jednací řád VR.
Děkan obdržel 4 návrhy a připomínky od senátorů:

• Proč může tajné hlasování navrhnout předseda a ne člen? (Vajgl)
Kterýkoliv člen může tajné hlasování navrhnout, předseda návrh zváží. Ze
stávajících zkušeností nebyl s tímto nikdy problém. Zachováno v předlože-
ném znění

• Bod 17 – Verifikace zápisu z jednání VR (Vajgl)
Bylo doplněno, že v případě, kdy nevede jednání děkan, verifikuje zápis
přítomný proděkan.

• Bod 15 – Hlasování per rollam (J. Žáček)
Bylo dodáno, že hlasujícím bude zasláno potvrzení o přijetí platného hlasu.

• Přesné stanovení počtu členů VR, případně jejich minimální počet (Rumpel)
Z vysokoškolského zákona toto nevyplývá. Záleží to na dané VŠ, s ohle-
dem na počet zastoupených oborů atd., složení vědecké rady schvaluje AS
PřF, tento kontrolní mechanismus zajistí, že VR bude mít dostatek členů.
Ponecháno v původním znění.
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V následné diskuzi zazněl dotaz, jak se řeší rovnost hlasů při sudém počtu pří-
tomných členů.

Aby návrh prošel, musí být vždy „pro“ hlasovat nadpoloviční většina přítomných
členů.

Václavíková navrhla hlasování v tomto znění: Akademický senát schvaluje před-
ložený návrh Jednacího řádu VR PřF OU.

Výsledek hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

AS PřF schválil nový Jednací řád VR PřF.

2. Diskuze s děkanem Hradeckým

Děkan Hradecký otevřel téma odměňování vedoucích pracovníků, rád by jej však
probral v širším kontextu připravovaného auditu mezd a odměn. Součástí změn
v odměňování bude rozdělení osobního příplatku vedoucího katedry, přičemž
jedna část bude vyplácena podle výkonu daného vedoucího a dané katedry. K to-
muto proběhla krátká diskuze. Do konce června bude senátorům zaslána alespoň
pracovní verze nového řádu pro odměňování vedoucích kateder.

Dále proběhla diskuze k úpravám v Atriu na budově M. Na základě studentských
aktivit, které se věnovaly úpravě Atria, budou s děkanem komunikovány výsledky
– úpravy budou provedeny tak, aby byly v souladu s plánovaným budoucím
využitím Atria a zároveň reflektovaly nápady studentů.

• Atrium na budově M by v budoucnu mělo sloužit pro imatrikulace,

• po inspiraci „biologickými čtvrtky“ z PřF UK, by v Atriu měly probíhat
interdisciplinární semináře, které by byly otevřeny i pro veřejnost,

• bude zde galerie uměleckých děl a fotografií

• a odpočinkové místo pro studenty.

Děkan ověřoval možnost využít projektů OP VVV pro financování navržených
změn – takovýto projekt bohužel není v současnosti otevřen, mimo jiné není
možné financovat změny v inženýrských sítích.

Horáček a děkan Hradecký opustili zasedání.

3. Ekonomická komise

Po diskuzi s vedením fakulty se senát rozhodnul ustanovit ekonomickou komisi,
s jejíž členy by paní tajemnice byla ochotná komunikovat po sestavení rozpočtu
před předložením senátu, tak aby členové komise mohli senátory uvést hlouběji
do problematiky rozpočtu.

Do ekonomické komise byli navrženi Vajgl, Smolka, Rumpel a Žáček M., ti své
navržení přijali.

Václavíková vyzvala k hlasování v tomto znění: Ekonomická komise bude ve
složení Rumpel, Vajgl, Smolka, M. Žáček .
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Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

4. Různé

Václavíková otevřela diskusi nad možností využití financí z rozpočtu senátu.
Součástí diskuse byla

• otázka vyhrazení vhodné částky na občerstvení pro zasedání senátu (pří-
padně o zrušení občerstvení úplně),

• návrh výjezdního zasedání senátu v září 2015.

Senátoři s návrhy souhlasili (s Bc. Tilečkovou bylo domluveno snížení odměny za
přípravu občerstevní na adekvátní částku). Proběhla domluva termínu výjezdního
zasedání (po diskusi byl stanoven na 15.-16. září 2015) i eventuelního dodavatele
(senátoři souhlasili s případným zajištěním ubytování ve srubech/chatkách). Na
základě návrhu Václavíková oslovila H-resort, který je schopen poskytnout slu-
žby v termínu 15.-16. září 2015 (ubytování bude zajištěno ve srubech, k dispozici
bude konferenční místnost). Václavíková zajistí objednávku a bude senátory in-
formovat. Na výjezdním zasedání ekonomická komise seznámí senátory s detaily
tvorby rozpočtu.

Václavíková upozornila, že během prázdnin proběhne minimálně jedno hlasování
per-rollam.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 15.-16. září 2015 jako zasedání
výjezdního.

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF

Verifikoval: Zuzana Václavíková, předseda AS PřF
Ostrava, 12. června 2015
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