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Akademický senát 

č. j.: OU-123219/31-2022 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 11. listopadu 2022 

 
Přítomni: Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Radek Dušek, Vjačeslav Jurčenko, Věra Ferdiánová, 
František Karlický, Petr Kočárek, Veronika Labajová, Marek Malina, Martin Mucha, Alexandr 
Nováček, Radomír Pech, Petr Raunigr, Hana Sezimová, Simona Šťastná, Marek Vajgl, Tomáš 
Zelenka, Martin Žáček, Jaroslav Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Petra Konečná (proděkanka), Vítězslav Bican (tajemník) 
 
Předem omluveni: Michaela Drgová 
 
Nepřítomni: Eva Bílková 
 
Zasedání bylo zahájeno 11. 11. 2022 ve 9:03 v místnosti L001 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. V okamžiku zahájení bylo přítomno 18 senátorů. Proděkanka 
Konečná se připojila pomocí MS Teams. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Podmínky přijetí ke studiu do akademického roku 2023/2024 
¾ Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics 2023/2024 
¾ Investiční akce fakulty 
¾ Různé 

 
Usnesení: AS PřF schvaluje předložený program zasedání. 
 
Hlasování: pro 18 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
2. Podmínky přijetí ke studiu do akademického roku 2023/2024 
 
Proděkanka Konečná představila podmínky pro přijetí do Bc. a NMgr. studijních programů pro 
akademický rok 2023/2024. 

Senátor Mucha upozornil na chyby ve formátování (např. odstavec 2.3.7) a doporučil 
zkontrolovat formátování dokumentu před finálním zveřejněním. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu do akademického roku 2023/2024. 



  
 

 
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity / 30. dubna 22  701 03 Ostrava / Česká republika 

e-mail: lucie.zarnikova@osu.cz / telefon: +420 597 092 102 
prf.osu.cz / alive.osu.cz 

 

2 

Akademický senát 

Hlasování: pro 18 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
3. Podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics 2023/2024 
 
Proděkanka Konečná představila podmínky pro přijetí ke studiu do studijních programů 
Mathematics. Upozornila senátory, že oproti loňskému akademickému roku došlo k úpravě v 
požadavcích pro přijetí. Uchazeči budou dokládat motivační video (předem nahrané), které 
nahradí motivační pohovor z důvodu jejich organizační náročnosti. 
 
Přišel senátor Vajgl. 
 
Usnesení: AS PřF schvaluje podmínky přijetí ke studiu do studijních programů Mathematics v 
akademickém roce 2023/2024. 

Hlasování: pro 19 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Investiční akce fakulty 
 
Tajemník Bican shrnul dosavadní investice fakulty. Nejprve zrekapitulovat rekonstrukci budovy 
A. Dojde k prodloužení doby stavby (pozdějšímu předání stavby) a především k navýšení ceny 
stavby z důvodů:  

• navýšení cen stavebních materiálů; 
• odhalení havarijních stavů – stropů, nosné zdi; 
• nových omítek, které byly poškozeny při bouracích pracích na stropech. 

Momentálně se posuzuje i stav základů na budově. Zároveň podotkl, že vlivem navyšování 
cen by mohlo dojít k překročení limitu navyšování ceny veřejné zakázky, což by si vyžádalo 
novou veřejnou zakázku. Nejbližší reálný termín, kdy bude budova A otevřena, je pro výuku v 
letním semestru AR 2023/2024.  
 
Odešli senátoři Vajgl a Dušek.  
 
Tajemník Bican seznámil senátory s přípravou stavby budovy spojené s plánovaným 
projektem LERCO, kde by měla fakulta mít jedno patro budovy a její náklady na 
spolufinancování se předpokládají na 9,6 mil. Kč. Náklady jsou v projektu řešeny v poměru 
PřF 25% a LF 75 %. 
 
Senátoři byli dále tajemníkem seznámeni s rekonstrukcí místností na kanceláře v budově L/M 
(L243/L428 a M411) a dalšími nutnými opravami v budově L. Dále s dílčími problémy budovy 
C pramenícími z historie a nutnými opravami. Byl představen současný stav Fondu reprodukce 
investičního majetku (FRIM). Stále se hledají nové možné prostory (zřízena PC učebna 
v budově G v Mlýnské ulici), bude se jednat o budově na Sokolské ulici, která by mohla být 
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k dispozici po vystěhování FU do nové budovy na Černé Louce. Rekonstrukce budovy C a 
botanické zahrady se odkládá z důvodu nejistého vývoje s cenou za rekonstrukci budovy A. 
 
Diskuzi zahájil senátor J. Žáček, který se dotázal, zda požadované navýšení ceny ze strany 
zhotovitele je včetně marže. Tajemník Bican zmínil, že pro zhotovitelskou firmu je projekt podle 
jejich vlastního vyjádření od začátku hlavně referenční zakázkou a vysvětlil proces 
vyjednávání prozatímní dohodnuté navýšené částky.  
 
Senátorka Ferdiánová se dotázala, kdo by se stěhoval do plánované nové budovy LERCO. 
Tajemník Bican sdělil, že by to byly zcela nové týmy (především virologie a biochemie).  
 
Senátor Malina se dotázal na odstraněné automaty z budovy C. Tajemník Bican odpověděl, 
že náhrada je v řešení.  
 
Předseda Karlický se zeptal, zda budou zasmluvněny podmínky využití budovy LERCO mezi 
univerzitou a dotčenými fakultami. Tajemník Bican sdělil, že se připravuje memorandum, které 
vymezuje podmínky pro spolupráci fakult v rámci projektu a využití nově stavěné budovy (např. 
vybavení týmů dané fakulty z „měkké“ části projektu zůstane v inventáři dané fakulty apod.). 
 
 
5. Různé 
 
Předseda Karlický vznesl k senátorům dotaz, zda nepožádat vedení fakulty o časové okno v 
rozvrhu pro senátory na zasedání AS PřF, jak to bývalo zvykem před začátkem rekonstrukce 
budovy A. Senátoři souhlasili a také reagovala proděkanka Konečná, že tento požadavek bude 
tlumočit rozvrháři, ale v mírně volnějším znění (nežádat konkrétní čas, zajistit pro většinu 
senátorů). Apelovala také na možnost hybridního zasedání, k čemuž se přidali další senátoři, 
přičemž předseda Karlický sdělil, že osobně požádal předsedu legislativní komise Vajgla, aby 
se urychlila změna Jednacího řádu AS PřF.  
 
Dále předseda Karlický stručně informoval o novém studijním a zkušebním řádu a také o 
aktuálním dění na Univerzitě Palackého v Olomouci s celorepublikovým přesahem, kterým se 
zabývá AS PřF UP.  
 
Senátorka Šťastná informovala senátory o tom, že od ledna 2023 nebude vykonávat funkci 
zapisovatelky pro AS PřF. Pobídla senátory ať zváží, kdo by se této funkce mohl ujmout.  
 
Předseda Karlický znovu připomenul termíny: 

¾ 25. listopadu ve 14.30 proběhne shromáždění akademické obce; 
¾ 2. prosince ve 14.30 proběhne volba děkana.  

 
Senátorka Ferdiánová se dotázala, zda shromáždění akademické obce bude online 
přenášeno. Předseda Karlický sdělil, že doposud tento požadavek od zářijového vyhlášení 
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voleb nezaznamenal a po krátké diskuzi potvrdil, že návrh projedná s volební komisí pro volbu 
děkana a poté osloví techniky kvůli technickému zajištění přenosu z místnosti M240.  
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 10:28 předsedou Karlickým. 
 
 
Zapsal: Simona Šťastná 

Verifikoval: František Karlický 


