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Akademický senát 

č. j.: OU- 54284/31-2022 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 20. května 2022 

 
Přítomni: Eva Bílková, Vladimír Bradáč, Petr Bujok, Michaela Drgová, Radek Dušek, Věra 
Ferdiánová, Vjačeslav Jurčenko, František Karlický, Petr Kočárek, Marek Malina, Martin 
Mucha, Alexandr Nováček, Petr Raunigr, Hana Sezimová, Simona Šťastná, Marek Vajgl, 
Tomáš Zelenka, Jaroslav Žáček  
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Vítězslav Bican (tajemník) 
 
Předem omluveni: Veronika Labajová, Radomír Pech, Martin Žáček 
 
Zasedání bylo zahájeno 20. května 2022 ve 13:01 v místnosti L105 předsedou Karlickým, 
který přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 16 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2022 
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2022 
 
Přišel senátor Vajgl a senátorka Sezimová. 
 
Děkan Hradecký uvedl tento bod jednání a konstatoval, že rozpočet je prorůstový. Zároveň 
upozornil senátory, že v budoucích letech hrozí snížení rozpočtu zejména spojený s poklesem 
studentů. Následně předal slovo tajemníku Bicanovi, který nejprve stručně připomněl metodiku 
rozdělení rozpočtu a následně představil a vysvětlil rozdělení finančních prostředků na PřF OU 
pro rok 2022.   
 
Předseda Karlický požádal předsedu ekonomické komise Muchu, aby představil její stanovisko 
k rozpočtu. Mucha stručně představil zápis z ekonomické komise a jejím jménem doporučil 
rozpočet ke schvalování v AS PřF OU. 
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Předseda Karlický otevřel diskuzi. Senátor Dušek vznesl dotaz směřovaný vedení fakulty, jaký 
pokles rozpočtu by fakulta ustála. Děkan Hradecký konstatoval, že ze zákona nesmí fakulta 
mít záporný rozpočet. Pokud by došlo k poklesu finančních prostředků, byla by potřeba 
optimalizace nákladů a zavedení úsporných opatření (investiční a personální škrty).  
 
J. Žáček komentoval způsob rozdělení finančních prostředků za vědu. Konstatoval, že by 
ocenil určitou solidaritu ke katedrám, které nemají výkony ve vědě podobně jako je to 
v ukazateli za počet studentů. Do diskuze přispěl tajemník Bican, děkan Hradecký, senátoři 
Ferdiánová a Vajgl a předseda Karlický. Z diskuze vyplynulo, že výkon v parametru DKRVO 
je více v rukách kateder, než u parametru A. Následně rozdělené příspěvky jsou plně 
v  kompetenci kateder, tedy včetně zodpovědnosti za jejich využití a případné investice, také 
je možno podávat žádosti do fondu na podporu vědy. 
 
Předseda Karlický se zeptal, zda po schválení rozdělení je nějaká další kontrola kateder 
ohledně nakládání s finančními prostředky, popř. jaký je její mechanismus. Děkan Hradecký 
informoval, že finance jsou decentralizované a na fakultě je v tomto směru vysoká míra 
autonomie. Ze strany vedoucích kateder jsou však každoročně předkládány plány na využití 
DKRVO. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje rozdělení finančních prostředků PřF OU pro rok 2022. 

Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdržel se 1, usnesení bylo přijato. 
 
Odchází senátorka Bílková a senátor Nováček. 
 
 
3. Různé 
 
Senátor Vajgl se dotázal na stav rekonstruovaných budov. Tajemník Bican a děkan Hradecký 
seznámili senátory se současným stavem a odpověděli, že zatím není harmonogram realizace 
porušen a termín ukončení prací je 31. srpna 2023. Nicméně vedení fakulty upozornilo, že je 
s firmou provádějící stavbu veden spor ohledně navýšení rozpočtu vlivem nepředvídatelných 
navýšení cen stavebních materiálů.  
 
Odchází senátor Bradáč. 
 
Předseda Karlický vznesl dotaz ohledně možných bodů programu na další zasedání. Ze strany 
vedení bude pravděpodobně jediný podklad ke schválení, a to výroční zpráva, ale až bude 
hotova její finální verzi. V případě, že bude dokončena brzy, byla by předložena na zasedání 
17. června 2022, v opačném případě až v září.  
 
Odchází senátorka Ferdiánová. 
 
Předseda Karlický se dotázal předsedy legislativní komise Vajgla na časový rámec úprav 
jednacího řádu, které byly diskutovány na zasedání 2. února 2022. Senátor Vajgl konstatoval, 
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že se legislativní komise musí sejít a na připomínkách domluvit a poté novou verzi předloží AS 
PřF. 
 
Senátor Zelenka vznesl dotaz na vedení fakulty ohledně anglické mutace PUBLu. Děkan 
Hradecký ověří stav.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno předsedou Karlickým 14:29. 
 
 
 
 
Zapsala: Simona Šťastná  

Verifikoval: František Karlický 


