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Akademický senát 

č. j.: OU-50808/31-2022 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 29. dubna 2022 

 
Přítomni: Eva Bílková, Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Radek Dušek, Vjačeslav Jurčenko, 
František Karlický, Petr Kočárek, Marek Malina, Martin Mucha, Radomír Pech, Hana 
Sezimová, Simona Šťastná, Tomáš Zelenka, Jaroslav Žáček, Martin Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Petra Konečná (proděkanka), Vítězslav Bican 
(tajemník), Zuzana Václavíková (předsedkyně AS OU) 
 
Předem omluveni: Věra Ferdiánová, Michaela Drgová, Veronika Labajová, Alexandr 
Nováček, Marek Vajgl, Petr Raunigr 
 
Zasedání bylo zahájeno 29. 4. 2022 v 9:05 v místnosti L105 předsedou Karlickým, který přivítal 
senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 12 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 pro ukrajinské 
uchazeče 

¾ Setkání AS PřF s vedením PřF k rozpočtu 
¾ Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2021 
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 12 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2022/2023 
pro ukrajinské uchazeče 
 
Proděkanka Konečná upřesnila podmínky přijetí ke studiu pro ukrajinské uchazeče do 
akademického roku 2022/2023. Předběžné podmínky byly představeny na minulém zasedání 
dne 30. března 2022 rovněž proděkankou Konečnou.  
 
Přišel senátor Malina. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky přijímacího řízení pro ukrajinské uchazeče pro 
akademický rok 2022/2023. 
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Hlasování: pro 13 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Odešla proděkanka Konečná. 
 
 
3. Setkání AS PřF s vedením PřF k rozpočtu 
 
Děkan Hradecký a tajemník Bican na základě podnětu z minulého zasedání seznámili a 
prezentovali senátorům jednotlivé položky příjmové i výdajové strany rozpočtu pro univerzitu 
a fakultu. Byla vysvětlena metodika rozdělování příspěvku na státní, univerzitní i fakultní 
úrovni. Tajemník Bican jednotlivé položky prezentoval a vysvětlil na aktuálních údajích. 
 
Přišli senátoři J. Žáček a Mucha. 
 
Postupně tajemník podrobně představil a děkan komentoval následující body:  

1. Struktura financování v prostředí VŠ 
a. druhy financování – výuka, věda, rozvoj 
b. vícezdrojové financování 
c. způsoby přidělování 

2. Struktura rozpočtu VŠ 
a. úroveň MŠMT 
b. úroveň OU 
c. úroveň PřF 

3. Rozdělování příspěvku MŠMT na OU 
a. parametr A, parametr K 
b. referenční počty studentů, KEN 
c. celouniverzitní náklady – Priority 1 
d. výpočet podílů fakult 

4. Rozdělování příspěvku MŠMT na PřF 
a. celofakultní náklady 
b. fixní podíly kateder na A a referenční počty studentů 
c. parametry pro výpočet podílů na K 
d. práce s příspěvkem P 

5. Další finanční zdroje 
a. srovnání kateder – výnosy z projektů, smluvního výzkumu atd. 
b. „čerpání“ finančních zdrojů 

6. Investice fakulty 
a. prostředky pro financování 
b. stav fondů 
c. dlouhodobý výhled 

7. Aktuální záležitosti 
a. rezervy u Sberbank 
b. řešení růstu cen energií v roce 2022  
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Dotazy senátorů byly vedením fakulty průběžně zodpovězeny a tajemník Bican rovněž vyzval 
senátory, aby se v případě dalších dotazů ozvali e-mailem.  
 
V průběhu tohoto bodu byla přestávka od 11:50 do 12:30, kdy odešel Hradecký a Václavíková, 
Hradecký se vrátil ve 12:59. 
 
 
4. Výroční zpráva o hospodaření PřF za rok 2021 
 
Tajemník Bican představil výroční zprávu o hospodaření Přírodovědecké fakulty za rok 2021. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje výroční zprávu o hospodaření PřF za rok 2021. 

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Různé 
 
Předseda Karlický informoval senátory, že další zasedání se bude konat 20. května 2022 a 
předpokládá se předložení rozdělení příspěvku PřF pro rok 2022. Podklady pro zasedání je 
možné zaslat do 13. května 2022. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno předsedou Karlickým v 14:06. 
 
 
 
Zapsala: Simona Šťastná  

Verifikoval: František Karlický 


