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Akademický senát 

č. j.: OU-115013/31-2022 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 23. září 2022 

 
Přítomni: Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Michaela Drgová, Radek Dušek, Vjačeslav Jurčenko, 
Věra Ferdiánová, František Karlický, Petr Kočárek, Veronika Labajová, Marek Malina, Martin 
Mucha 
 
Přítomní zvaní hosté: Jan Hradecký (děkan), Tomáš Drobík (proděkan) 
 
Předem omluveni: Eva Bílková, Alexandr Nováček, Radomír Pech, Hana Sezimová, Simona 
Šťastná, Marek Vajgl, Tomáš Zelenka, Martin Žáček, Jaroslav Žáček 
 
Nepřítomni: Petr Raunigr 
 
Zasedání bylo zahájeno 23. září 2022 ve 14:20 v místnosti M240 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 11 senátorů. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Výroční zpráva Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity za rok 2021 
¾ Výroční zpráva AS PřF OU 2021 
¾ Vyhlášení volby děkana PřF OU na volební období 2023-2027 
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Výroční zpráva Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity za rok 2021 
 
Proděkan Drobík stručně představil výroční zprávu PřF OU a upozornil, že struktura je shodná 
s výroční zprávou OU a s minulými léty.  
  
Diskusi zahájil Mucha poukázáním na počty navazujících magisterských a magisterských 
studentů (strana 8 a 14), bude opraveno na Ph.D. studenty. Dušek upozornil na nesouvislé 
číslování tabulek a Drobík osvětlil strukturu zprávy ve shodě s rektorátními a ministerskými 
šablonami. Dušek upozornil na dvojí kolonky u některých zemí (např. Německo vs. SRN) u 
mobilit a dále upozornil na chybějící senátorku studentské komory v období do 9/2021. Dále 
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se do diskuse nad pojmem „vedoucí pracovník“ zapojil Dušek, Hradecký a Drobík. Ferdiánová 
se ptala Drobíka na detaily sčítání studentů do vykazovaných mobilit. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje výroční zprávu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity za 
rok 2021 s navrženými úpravami. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Výroční zpráva AS PřF OU 2021 
 
Předseda Karlický stručně představil výroční zprávu AS PřF OU za rok 2021. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje výroční zprávu AS PřF OU za rok 2021. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Vyhlášení volby děkana PřF OU na volební období 2023-2027 
 
Předseda Karlický představil zápis z jednání volební komise AS PřF OU pro volbu děkana ze 
dne 15. 9. 2022, který měli senátoři k dispozici. Výstupem byl návrh usnesení obsahující 
vyhlášení volby děkana PřF OU na volební období 2023-2027, harmonogram volby děkana a 
náležitosti návrhu kandidáta na děkana (senátoři měli taktéž k dispozici).  
 
Předseda Karlický přednesl nové skutečnosti, které se objevily až v týdnu zasedání (poděkoval 
předsedkyni AS OU Václavíkové) a přednesl návrh změn původně navržených termínů 
harmonogramu voleb (soubor s navrženými změnami byl zaslán senátorům 23.9. v ranních 
hodinách). Jedná se o prodloužení zákonné lhůty, ve které lze získat potvrzení o lustračním 
osvědčení (lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dní, dříve bývala 30 dní), takže je nutno adekvátně 
změnit termíny harmonogramu tak, aby každý případný kandidát měl možnost osvědčení 
získat. Postup byl konzultován také s kanceláří rektora OU a členem volební komise Duškem 
(byly navrženy ještě drobné stylistické úpravy).  
 
V diskusi Karlický upozornil, že se v důsledku úprav harmonogramu o několik dní zkrátí lhůta 
uvedená v Jednacím řádu AS PřF OU ve čl. 15 odst. 6. (schvalování návrhu na jmenování 
děkana nejméně 3 měsíce před ukončením řádného funkčního období), ale Jednací řád 
umožňuje AS PřF v odůvodněných případech schválení jiné lhůty. Panovala shoda, že se 
jedná o tento případ. Dušek navrhl schválit usnesením, po krátké diskusi (Dušek, Karlický, 
Hradecký, Mucha) se senátoři dohodli na oddělených usneseních ohledně zkrácení lhůty a 
vyhlášení voleb děkana PřF OU. 
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Usnesení: Z důvodu prodloužení zákonné lhůty pro vyřízení žádosti o lustrační osvědčení na 
60 dní, AS PřF OU schvaluje zkrácení lhůty uvedené v Jednacím řádu AS PřF OU ve čl. 15 
odst. 6.  
 
Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 

 
Usnesení: Akademický senát Přírodovědecké fakulty (AS PřF) OU vyhlašuje volbu děkana PřF 
OU na volební období 2023–2027, schvaluje harmonogram volby děkana a náležitosti návrhu 
kandidáta na děkana: 

23. 11. 2022 ve 14:00 Mezní termín podávání návrhů na kandidáty na děkana volební komisi 
prostřednictvím podatelny OU 

Náležitosti návrhu kandidáta na děkana podle Jednacího řádu AS PřF OU (čl. 15, odst. 7): 
1) Návrhy kandidátů může podat kterýkoli člen akademické obce PřF OU. Nikdo nemůže 

navrhnout sám sebe.  
2) Návrhy je nutné podat písemně v listinné podobě (formulář ke stažení) volební komisi (F. 

Karlický, R. Dušek, S. Šťastná) prostřednictvím podatelny OU v zalepené obálce s 
označením „Volba děkana PřF OU 2023“. 

3) Přílohou návrhu musí být: 
a) písemný souhlas navrhovaného kandidáta se svojí kandidaturou a se zveřejněním 

bodu b) a c) níže,  
b) program činnosti a rozvoje PřF OU,  
c) profesní životopis včetně informací o dalších pracovních a veřejných činnostech,  
d) negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. (s 

výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971). 

24. 11. 2022 Mezní termín pro zveřejnění seznamu kandidátů včetně volebních programů 

25. 11. 2022 ve 14:30 Shromáždění akademické obce PřF OU 

2. 12. 2022 ve 14:30 Zasedání AS PřF OU – schvalování návrhu na jmenování děkana. 

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 

Karlický dále představil formulář návrhu kandidáta, doporučený volební komisí, který bude ke 
stažení. 
 
Následovala krátká diskuse ohledně zveřejňování usnesení a materiálů (Karlický, Dušek, 
Hradecký, Drobík) s následujícím výsledkem. Zveřejnění vyhlášení voleb bude minimálně 
v aktualitách na webu PřF OU (ihned), volitelně Portál, na proděkana Drobíka byla vznesena 
prosba k zajištění úvodního banneru webu PřF OU. Akademická obec bude upozorněna na 
shromáždění týden předem hromadným e-mailem, dále opět aktuality a panel na webu PřF 
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OU. Přehled kandidátů a odpovídající podklady budou kromě portálu (podklady pro AS PřF 
OU) také zveřejněny v aktualitách webu PřF OU. 
 
 
5. Různé 
 
Dušek upozornil Legislativní komisi AS PřF na zohlednění prodloužení zákonné lhůty pro 
vyřízení žádosti o lustrační osvědčení v Jednacím řádu AS PřF. Karlický upozornil Volební 
komisi AS PřF, že studentská komora nemá v současné době náhradníky. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 15:10 předsedou Karlickým. 
 
 
Zapsal: František Karlický 

Verifikoval: Martin Mucha 


