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Akademický senát 

č. j.: OU-26236/31-2023 
 

Zápis ze zasedání Akademického senátu PřF OU ze 
dne 17. března 2023 

 
Přítomni: Petr Bujok, Vladimír Bradáč, Michaela Drgová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová, 
František Karlický, Petr Kočárek, Veronika Labajová, Marek Malina, Martin Mucha, Alexandr 
Nováček, Radomír Pech, Hana Sezimová, Simona Šťastná, Marek Vajgl, Martin Žáček, 
Jaroslav Žáček 
 
Přítomní zvaní hosté: Zuzana Václavíková (děkanka), Vítězslav Bican (tajemník), Pavel 
Smolka 
 
Předem omluveni: Eva Bílková, Vjačeslav Jurčenko, Tomáš Zelenka 
 
Zasedání bylo zahájeno 17. 3. 2023 v 11:03 v místnosti L105 předsedou Karlickým, který 
přivítal senátory a hosty. 
 
Protože AS PřF nemá v současné chvíli zapisovatele a nikdo z členů AS PřF není ochoten se 
funkce ujmout, předseda Karlický pověřil podle čl. 6 Jednacího řádu AS PřF tvorbou 
březnového zápisu Dr. Musiolkovou, která s rolí zapisujícího souhlasila. 
 
Předseda poprosil o pomoc se sčítáním hlasů senátory J. Žáčka a M. Malinu, kteří souhlasili. 
 
V okamžiku zahájení bylo přítomno 14 senátorů, AS PřF je tedy usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu jednání 
 

¾ Výsledky per rollam hlasování o vyhlášení doplňujících voleb do studentské komory 
AS PřF 

¾ Návrh na jmenování proděkanů 
¾ Návrh Disciplinární komise PřF OU 
¾ Návrh Statutu PřF OU 
¾ Výroční zpráva o hospodaření PřF OU za rok 2022 
¾ Návrh Volebního řádu AS PřF OU 
¾ Návrh Jednacího řádu AS PřF OU 
¾ Představení řešení sociálního bezpečí na Ostravské univerzitě 
¾ Různé 

 
K programu zaslanému při svolání zasedání nebyly připomínky. 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený program zasedání. 
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Hlasování: pro 14 – proti 0 – zdrželo se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Mucha přišel na zasedání v 11.05. 
 
 
2. Výsledky per rollam hlasování o vyhlášení doplňujících voleb do studentské 
komory AS PřF 
 
Podle článku 12 Jednacího řádu AS PřF je nutné archivovat per rollam hlasování do nejbližšího 
zasedání AS PřF. Předseda Karlický rekapituloval výsledky per rollam hlasování o vyhlášení 
doplňujících voleb do studentské komory AS PřF tak, jak je zaslal všem senátorům e-mailem 
22. 2. 2023: 
 
a) První per rollam hlasování vyhlášené 13. 2. s termínem konce hlasování 20. 2. 2023 16:30: 
Pro 7 – proti 9 – zdržel se 2 – neplatný hlas 2 (nehlasováno), usnesení nebylo přijato. 
 
b) Druhé per rollam hlasování vyhlášené 15. 2. s termínem konce hlasování 22. 2. 2023 23:20: 
Pro 19 – proti 0 – zdržel se 0 – neplatný hlas 1 (nehlasováno), usnesení bylo přijato.  
 
Per rollam hlasováním tedy bylo 22. 2. schváleno následující usnesení: 
 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby 
do komory studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro 
období 2021–2024 s následujícím harmonogramem: 
22.2.2023 zveřejnění vyhlášení voleb a harmonogramu na Portále OU 
22.2.2023 zveřejnění volebních seznamů oprávněných voličů na Portále OU 
1.3.2023 mezní termín pro podání námitek proti správnosti zveřejněných 

volebních seznamů 
8.3.2023 termín pro vypořádání podaných námitek 
9.3.2023 od 8:00 – 
21.3.2023 do 14:00 

příjem návrhů kandidátů do voleb 

22.3.2023 zveřejnění kandidátních listin na Portále OU 
29.3.2023 od 8:00 – 
5.4.2023 do 8:00 

průběh voleb 

6.4.2023  vyhodnocení výsledků voleb 
6.4.2023  zveřejnění výsledků voleb na Portále OU 
17.4.2023 mezní termín pro podání stížnosti 
24.4.2023 termín pro vypořádání stížnosti 
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Návrhy kandidátů z řad studentské kurie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity může 
navrhovat každý člen akademické obce – člen studentské kurie Přírodovědecké fakulty 
Ostravské univerzity. 
Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS PřF 
OU. Vzor pro návrh kandidáta je dostupný na portálu v sekci Dokumenty => Dokumenty / 
Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / Akademický senát PřF / Volby do AS PřF OU a 
AS OU / 2023-02 Doplňující volby do AS PřF. Návrhy se předkládají podle harmonogramu na 
podatelnu OU v zalepené obálce označené „Doplňující volby AS PřF OU 2021–2024“ nebo 
předsedovi volební komise. Volby proběhnou elektronicky přes portálový systém „Akademické 
eVolby“. 
 
Předseda Karlický vyzval předsedkyni Volební komise AS PřF OU Sezimovou k podání 
informace o aktuálním stavu voleb. Sezimová informovala o tom, že aktuálně probíhá příjem 
návrhů kandidátů do voleb. Dále prosí, aby ostatní kolegové v rámci kateder šířili informaci o 
možné kandidatuře mezi studenty. Předseda Karlický informoval, že volby zajišťují členové 
Volební komise a doporučuje oslovit vedoucího Studijního oddělení, přes něj je možné zaslat 
hromadně informace studentům. Dále doporučil Volební komisi kontaktovat předem 
zaměstnance podatelny OU a vyzvednout tam dne 21. března po 14. hodině zaslané návrhy. 
 
Senátoři vzali všechny uvedené informace na vědomí, nikdo nepožadoval přepočet hlasů z per 
rollam hlasování.  
 
 
3. Návrh na jmenování proděkanů 
 
Předseda Karlický připomněl, že AS PřF se dle Zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách, 
konkrétně dle §27, odst. 2b), vyjadřuje k záměru děkana jmenovat proděkany. Kandidáti byli 
představeni na shromáždění akademické obce 24. 2. 2023, senátoři měli k dispozici jejich 
jména a životopisy v rámci podkladů pro zasedání AS PřF: 
- Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání Ing. Pavel Smolka, Ph.D. 
- Proděkan pro vědu a doktorské studium doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. 
- Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci Mgr. Jan Macháček, Ph.D.  
 
Předseda Karlický vyzval děkanku Václavíkovou k představení svého záměru. Děkanka 
omluvila nepřítomnost Dr. Macháčka z důvodu jeho výuky, doc. Drozda z rodinných důvodů 
(z navržených proděkanů byl tedy přítomen pouze Dr. Smolka) a představila stručně navržené 
proděkany. 
 
Předseda Karlický poděkoval děkance Václavíkové za představení navržených proděkanů a 
upozornil, že došlo ke změně názvu úseku jednoho proděkana. Děkanka Václavíková 
vysvětlila, že k tomu došlo z důvodu změny struktury děkanátních pracovišť. Nový název 
pozice proděkana je „Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci“ a bude nově spravovat i 
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projektové oddělení, které dříve spadalo pod děkana. Internacionalizace bude částečně 
zastřešena poradním sborem (Centrum pro internacionalizaci), což by mělo odlehčit agendu 
mobilit. Zbývající dvě agendy zůstávají stejné: „Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání“ 
bude mít na starosti studijní oddělení, „Proděkan pro vědu a doktorské studium“ bude mít na 
starosti vědu a agendu Ph.D. studia, jak tomu bylo doposud. Oddělení PR, které původně 
spadalo pod „Proděkana pro vnitřní a vnější vztahy“, bude nově spadat přímo pod děkanku, 
protože toto oddělení nepropaguje jen jednu oblast, ale prostupuje napříč všemi oblastmi. 
Tajemník Bican doplnil, která oddělení děkanátu bude mít na starosti který proděkan a která 
budou spadat přímo pod děkanku. Jelikož se změnila struktura fakulty, budou určena některá 
nová čísla zakázek a pracovišť.  
 
Vajgl dorazil na zasedání v 11:13. 
 
J. Žáček vznesl dotaz, zda existuje nějaké schématické znázornění nové struktury fakulty 
s podrobnějšími informacemi. Děkanka Václavíková vysvětlila, že aktuálně je připravený 
dokument obsahující organizační strukturu s detailními popisem jednotlivých oddělení 
(Organizační řád), který je ale navázán na Statut PřF, který bude projednáván na dnešním 
zasedání AS PřF OU, proto jej ještě nebylo možné zveřejnit. 
 
Předseda Karlický se zeptal, zda byl stanoven statutární zástupce děkana. Děkanka 
Václavíková odpověděla, že jako statutární zástupce děkana byl stanoven navržený proděkan 
Smolka. 
 
Usnesení: AS PřF OU souhlasí se záměrem děkanky jmenovat představené proděkany. 

Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
4. Návrh Disciplinární komise PřF OU 
 
Předseda Karlický informoval, že fakulta má jako svůj orgán podle vysokoškolského zákona 
(§25, odst. 1d) disciplinární komisi fakulty. Poslední disciplinární komisi PřF OU již skončilo 
dvouleté funkční období, proto děkanka předkládá návrh na nové složení. Předseda Karlický 
vyzval děkanku k představení disciplinární komise. 
 
Děkanka Václavíková vysvětlila, jakou agendou se zabývá disciplinární komise a zdůraznila, 
že práce této komise je zahájena až ve chvíli doručení podnětu k projednání. Na konci 
volebního období předchozího děkana byl doručen podnět k projednání, který ale nebyl 
projednán a bylo dohodnuto, že jej projedná nově ustavená disciplinární komise. 
 
Děkanka Václavíková představila Disciplinární komisi PřF navrhovanou ve složení: 
Dr. Pavel Smolka (proděkan, KIP)  
prof. Karel Šilhán (KFGG) 
Dr. Zuzana Rybková (KBE) 
doc. Petr Bujok (KIP) – náhradník (je povolán v případě, kdy dochází ke střetu zájmů) 
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Bc. Vendula Jaworková (NMgr. studijní program Politická a kulturní geografie)  
Mgr. Karolína Fišarová (Doktorský studijní program Biologie) 
Bc. Ondřej Gonsorčík (NMgr. studijního program Učitelství pro střední školy, Fy-Ma) 
 
Děkanka Václavíková informovala, že členové Disciplinární komise PřF byli vybráni tak, aby 
byli zastoupeni akademičtí pracovníci z různých kateder a studenti z různých oborů. 
Disciplinární komise bude po schválení ihned jmenována z důvodu podnětu čekajícího na 
projednání. Fungování a činnost Disciplinární komise PřF a průběh disciplinárního řízení 
upravuje Disciplinární řád pro studenty OU a Disciplinární řád pro studenty PřF, který je 
samostatným vnitřním předpisem PřF. 
 
Předseda Karlický vyzval senátory k diskusi, nebyly však vzneseny žádné připomínky. 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje návrh Disciplinární komise PřF OU na období březen 2023 
až únor 2025 v předložené podobě. 

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdržel se 1, usnesení bylo přijato. 
 
 
5. Návrh Statutu PřF OU 
 
Děkanka Václavíková představila navrhovanou novou podobu Statutu PřF OU. Jedná se o 
jeden z nejzásadnějších vnitřních předpisů daných VŠ zákonem. Děkanka uvedla, že stávající 
podoba Statutu PřF odkazovala na dokumenty, které v mezidobí prošly změnami a buď figurují 
s novým názvem nebo došlo např. ke změnám číslování odstavců. Kromě typografických 
úprav a aktualizaci odkazů na vnitřní předpisy dochází také k těmto úpravám: 

• Aktualizaci částí týkajících se AS PřF dle skutečného nastavení (nově schvalovaných 
dokumentů), 

• Zakomponování nově vznikajícího Centra pro internacionalizaci jakožto poradního 
sboru na PřF: obsahová náplň centra bude řešena následně, po schválení Statutu PřF, 
v Organizačním řádu PřF OU. Centrum vznikne sloučením stávajících koordinátorů 
mobilit na katedrách a bude nápomocné v oblasti rozvíjení mezinárodní spolupráce. 
Bude spadat pod proděkana pro rozvoj a internacionalizaci. 

• U některých pozic změna termínu „jmenování“ na „ustavení“ podle právního 
doporučení. 

• Bylo odstraněno přechodné ustanovení, které ukončovalo činnost předchozí Vědecké 
rady PřF: aktuální Vědecká rada bude fungovat do listopadu 2023, resp. do jmenování 
nové Vědecké rady; návrhy kandidátů budou připraveny doc. Drozdem během jara 
2023, bude vycházet z aktuálního složení Vědecké rady. 

• Změna termínu „dlouhodobý záměr“ na „strategický záměr“. 
• Byly upraveny pozice v návaznosti na nové předpisy (Řád výběrových řízení). 
• Podle nového kariérního řádu podléhají pravidelnému hodnocení také neakademičtí 

pracovníci, tato část byla tedy naformulována tak, že se tato záležitost řídí vnitřními 
předpisy OU. 
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Předseda Karlický otevřel diskusi a vysvětlil, že u dokumentů byly typografické problémy 
z důvodu převzetí textů z pdf souborů. 
 
Mucha upozornil, že věta ve článku 14, odstavci 2 nedává smysl, jelikož v ní chybí slovo 
„děkan“. Děkanka Václavíková poděkovala za upozornění. Jedná se o nedopatření a tato 
připomínka bude zapracována do finální verze dokumentu. 
 
Předseda Karlický se zeptal na pozměněný odstavec 2 článku 16, který uvádí, že se malé 
kolegium děkana rozšiřuje o další členy poradních sborů. Děkanka Václavíková vysvětlila, že 
jejím záměrem bylo rozšířit poradní sbory, např. tak aby v malém kolegiu děkana mohl být také 
předseda AS PřF, aby poradní sbory nefungovaly odděleně. Dalším návrhem je, aby ve 
(„velkém“) kolegiu děkana, jehož členy jsou vedoucí kateder, byl také student. Právním 
oddělením bylo doporučeno uvést formulaci „případně další osoby určené děkanem“. Tato 
formulace umožní vydat jmenovací dokument na základě domluvy. Není vhodné dávat do 
Statutu PřF explicitní uvedení, kdo by tam měl být (např. místopředseda studentské komory 
AS PřF). Změna Statutu PřF je administrativně složitější záležitost. 
 
Předseda Karlický poděkoval předsedovi Legislativní komise AS PřF Vajglovi za komunikaci s 
děkankou Václavíkovou ohledně Statutu PřF. Děkanka Václavíková poděkovala Vajglovi za 
spolupráci na změnách vnitřních předpisů. 
 
Předseda Karlický konstatoval, že k tomuto vnitřnímu předpisu má AS PřF pozitivní stanovisko 
právníka OU k souladu tohoto předpisu s platnou legislativou a může tedy o něm hlasovat. 
Vyzval předsedu Legislativní komise AS PřF Vajgla ke stanovisku Legislativní komise AS PřF.  
Vajgl shrnul průběh a výsledky online zasedání Legislativní komise, která navržený dokument 
doporučila ke schválení v AS PřF OU. 
 
Předseda Karlický doplnil, že všechny vnitřní předpisy po schválení v AS OU nabydou platnosti 
a bude dopracována jejich anglická verze. 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený návrh Statutu PřF OU se zapracovanou 
připomínkou a prostřednictvím předsedy AS PřF OU jej postupuje AS OU. 

Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Předseda Karlický předá Statut PřF ke schválení AS OU, připíše poznámku, že ve článku 14 
je třeba doplnit slovo a zprávu pošle v kopii také děkance Václavíkové. 
 
 
6. Výroční zpráva o hospodaření PřF OU za rok 2022 
 
Tajemník Bican představil Výroční zprávu o hospodaření PřF OU za rok 2022. Detaily zprávy, 
která byla k dispozici v podkladech pro zasedání, byly promítány a komentovány. Výroční 
zpráva je zpracována ve stejném formátu jako v předcházejícím roce. 
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Kapitoly výroční zprávy: 
• Celkové hospodaření fakulty (jak jen na tom fakulta jako celek, fakulta v loňském roce 

nehospodařila se ztrátou – dobrý výsledek). 
• Výnosy dle jednotlivých zdrojů 
• Náklady fakulty 
• Hospodaření děkanátu a celofakultní náklady 
• Investice fakulty v roce 2022 
• Fondy 
• Mzdové náklady (počty úvazků na celé fakultě) 

 
M. Žáček v 11:34 opustil zasedání. V 11:37 se vrátil. 
 
Tajemník Bican představil a podrobně vysvětlil údaje uvedené ve výroční zprávě, zejména:  

• Zůstatky jednotlivých kateder budou převedeny do fondu provozních prostředků 
jednotlivých kateder. 

• ÚVAFM poprosil o výměnu zdrojů s PřF. Toto nebude mít vliv na hospodaření fakulty. 
• Ve zdroji 1190 (hospodářská činnost) skončila fakulta ve ztrátě. Je to způsobeno 

rozdělením zdrojů na příjmy z pronájmů (1190) a platby studentů (1191). Na celkové 
hospodaření tato ztráta nemá vliv. 

• U rozvojového financování byl v loňském roce nárůst z 27 mil. Kč na 36 mil. Kč 
(projekty OPVVV). 

• Objem prostředků na VaV projekty narostl z 49 mil. Kč na 63 mil. Kč (projekty GAČR). 
• Celkový příjem fakulty za rok 2022 byl 268 mil. Kč. Ve všech složkách došlo ke zvýšení 

příjmů. Celkový nárůst 14 % oproti roku 2021. 
• Největší nárůst výdajů je v osobních nákladech, ostatní složky podobné nebo lehký 

nárůst. Ze 110 mil. Kč v roce 2021 navýšení na 130 mil. Kč v roce 2022. 
• Za cestovné v roce 2022 bylo utraceno 7,5 mil. Kč. 
• Největší je nárůst v nákladech na energie (o 63 %, z 4,5 mil. Kč na 7 mil. Kč). Důvodem 

je krach dodavatele energií pro PřF a nutnost nákupu energie za vysoké spotové ceny. 
• Náklady děkanátu obsahují dvě nové položky: 

o Náklady na rekonstrukci (2 noví zaměstnanci – technický dozor a koordinátor 
BOZP) 

o Platba Filosofické fakultě za přijetí studentů „nad limit“ (studenti, kteří mají 
major program u nás a minor na FF) ve výši 270 tis. Kč (25 tis. Kč na studenta). 
Pokud by PřF musela platit sankci za nízký počet studentů, vyšlo by to 3× dráž. 

 
J. Žáček se zeptal, zda je tato platba jednorázová, nebo se bude platit za studenty každý rok. 
Tajemník Bican vysvětlil, že tato platba je jen jednorázová. Dále vysvětlil další detaily ohledně 
přijímání studentů v těchto kombinacích studijních programů. 
 
11:55 Děkanka Václavíková opustila zasedání. V 11:57 se vrátila. 
 

• Na budově L byla vybudována nová telefonní ústředna a fakulta se také finančně 
podílela na financování projektové dokumentace k projektu LERCO (25 % nákladů). 
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KBE nakupovala investiční přístroje za vlastní přebarvené prostředky z příspěvku 
MŠMT. 

• Ve FRIMu je 35 mil. Kč, které budou ponechány pro uhrazení nákladů na rekonstrukci 
budovy A. Bude soutěžen nový zhotovitel, úhrada proběhne pravděpodobně až v roce 
2024. 

• Stipendijní fond vykazuje nízký zůstatek z důvodu odpuštění poplatků za delší studium. 
Za poslední dva měsíce je ale patrný rostoucí trend zůstatku. Aktuálně je pozastavena 
finanční podpora studentských aktivit na katedrách. Prospěchová stipendia a stipendia 
za vědeckou činnost se nadále vyplácejí. 

 
Místopředseda Malina zmínil, že na zasedání AS OU bylo schváleno navýšení poplatku, pokud 
student studuje v 6. – 8. semestru. Cílem je motivace studentů ke včasnému ukončení studia. 
 

• Fond účelově určených prostředků je nutné během letošního roku vyčerpat. 
 
Tajemník Bican dále uvedl strukturu zaměstnanců podle profesních skupin a představil tabulku 
s podrobnými údaji o počtu osob a průměrné roční a měsíční mzdě včetně odměn. V roce 
2022 bylo na fakultě 205 přepočtených úvazků (v roce 2021 jich bylo 191). 
 
Předseda Karlický vyzval předsedu Ekonomické komise AS PřF Muchu, aby přednesl výsledky 
zasedání této komise. Mucha uvedl, že proběhlo online zasedání Ekonomické komise AS PřF, 
během kterého byla Výroční zpráva probrána a nebyly shledány žádné nedostatky, proto bylo 
schváleno usnesení o doporučení projednání předložené zprávy na zasedání AS PřF OU. 
 
Předseda Karlický otevřel diskusi. Dušek se zeptal čím je způsobeno, že každá fakulta má 
jiného dodavatele energií. Tajemník Bican vysvětlil, že to je dáno tím, jakým způsobem budovy 
odebírají energii (některé budovy využívají uliční síť a některé mají vlastní trafostanici). 
 
Sezimová opustila zasedání ve 12:04. 
 
Předseda Karlický se zeptal, proč jsou převody na spoluřešitele grantů vedeny jako výdaj 
fakulty, když je rozdělení financí uvedeno již v přihlášce k projektu. Tajemník Bican vysvětlil, 
že z účetního hlediska finance skutečně projdou fakultou řešitele, je to tedy formálně náklad 
fakulty, ale reálně tomu tak samozřejmě není. Předseda Karlický poděkoval tajemníkovi 
Bicanovi za představení výroční zprávy. 
 
Sezimová se vrátila na zasedání ve 12:08. 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje výroční zprávu o hospodaření PřF OU za rok 2022. 

Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
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7. Návrh Volebního řádu AS PřF OU 
 
Předseda Karlický připomněl projednávání návrhu změn Volebního řádu AS PřF již na 
zasedáních AS PřF v prosinci 2021, únoru a červnu 2022. Po finálním projednání v Legislativní 
komisí AS PřF dne 4. 3. 2023 předložil návrh děkance PřF OU. Děkanka Václavíková 
okomentovala Volební řád AS PřF a předložila AS PřF. 
 
Děkanka Václavíková poděkovala předsedovi Karlickému a Legislativní komisi za předání 
upraveného Volebního řádu AS PřF a shrnula provedené změny. 
 
Místopředseda Malina opustil zasedání ve 12:08. 
 
Předseda Karlický konstatoval, že k tomuto vnitřnímu předpisu má AS PřF pozitivní stanovisko 
právníka OU k souladu tohoto předpisu s platnou legislativou a může tedy o dokumentu 
hlasovat. Vyzval předsedu Legislativní komise AS PřF Vajgla k představení stanoviska 
Legislativní komise AS PřF. 
 
Vajgl představil dvě nejdůležitější změny: 

• Přepsání formulace u náhradnictví ve studentské komoře AS PřF. 
• Na konci volebního období AS PřF (poslední 3 měsíce) nebudou již AS PřF 

vyhlašovány doplňující volby. 
Legislativní komise AS PřF dokument schválila k projednání na zasedání Akademického 
senátu. 
 
Místopředseda Malina se vrátil na zasedání ve 12:10. 
 
Předseda Karlický otevřel diskusi. Místopřededa Mucha vznesl dotaz na formulaci ohledně 
náhradníků. Ve článku 12 se mají odstavce 4.4 a 4.5 správně odkazovat na odstavec 4.6, 
nikoli na odstavec 4.4. Proběhla diskuse. Vajgl s navrženou připomínkou souhlasil. Je potřeba 
upravit znění odstavců dle uvedené připomínky. Do diskuse se dále zapojili Bradáč a Mucha. 
 
Předseda Karlický shrnul, že je možné přistoupit ke schválení dokumentu, ale bude nutné 
zapracovat zmíněnou připomínku. 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený návrh Volebního řádu AS PřF OU se 
zapracovanou připomínkou a prostřednictvím předsedy AS PřF OU jej postupuje AS OU. 
 
Hlasování: pro 16 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
Předseda Karlický zajistí zapracování připomínky a postoupí návrh Volebního řádu AS OU. 
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8. Návrh Jednacího řádu AS PřF OU 
 
Předseda Karlický připomněl opakované projednávání návrhu změn Jednacího řádu AS PřF 
již na zasedáních AS PřF v únoru, červnu a prosinci 2022 a v lednu 2023, s tím, že několikrát 
jednala také Legislativní komise AS PřF.  
 
Předseda Legislativní komise AS PřF Vajgl okomentoval předložený návrh a vysvětlil hlavní 
úpravy Jednacího řádu AS PřF. Nově bude možné realizovat hybridní zasedání či online 
zasedání AS PřF. Zapisovatelem bude moci být kdokoli z OU, nebude nutné, aby byl 
zapisovatel člen AS PřF. Byla přidána varianta per rollam hlasování v prostředí MS Teams. 
Bylo upraveno znění části řádu týkající se opakované volby děkana. Legislativní komise tento 
upravený dokument doporučila k projednání na zasedání na akademickém senátu PřF OU. 
 
Předseda Karlický konstatoval, že AS PřF má pozitivní stanovisko právníka OU k souladu 
tohoto vnitřního předpisu s platnou legislativou a otevřel diskusi. 
 
Ferdiánová dorazila na zasedání v 12:18. 
 
Šťastná se zeptala na to, zda by po schválení nový Jednací řád platil od dnešního dne. 
Děkanka Václavíková vysvětlila, že nikoli, že jej musí nejprve schválit AS OU a k tomu je 
potřeba pozitivního stanoviska rektora. 
 
Štastná dále upozornila na to, že v Opatření děkana ke stipendiím je v části, kde je uvedena 
odměna pro zapisovatele, výslovně uvedeno, že jde o člena AS PřF. Pokud by tedy byl 
zapisovatelem student, který by nebyl členem AS PřF OU, nebylo by možné mu dle opatření 
ke stipendiím vyplatit za vyhotovení zápisu odměnu. Bude tedy potřeba vyřešit úpravu znění 
souvisejícího odstavce v Opatření děkana. Děkanka Václavíková doplňuje, že toto se netýká 
zaměstnanců, jejichž odměny se řídí mzdovým předpisem. Šťastná pošle e-mailem komentář 
k příslušnému Opatření děkance Václavíkové (v kopii navíc tajemníkovi Bicanovi). 
 
Usnesení: AS PřF OU schvaluje předložený návrh Jednacího řádu AS PřF OU 
a prostřednictvím předsedy AS PřF OU jej postupuje AS OU. 
 
Hlasování: pro 17 – proti 0 – zdržel se 0, usnesení bylo přijato. 
 
 
9. Představení řešení sociálního bezpečí na Ostravské univerzitě 
 
Místopředseda Malina představil dokument „Sociální bezpečí na OU“. Malina vysvětlil, že byl 
vznesen podnět v souvislosti se sociálním bezpečím na OU a uvedl podrobnosti k fungování 
navrženého systému, především: 

• Byla vytvořena pracovní skupina, kde Malina zastupuje AS OU. 
• Cílem je vytvoření systému, který bude podchycovat problémy spojené se sexuálním 

obtěžováním, šikanou, mobbingem, bossingem, rasismem a dalšími problémy. 
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• Plánuje se vytvoření pozice ombudsmana pro celou univerzitu. FF OU i LF OU mají 
vlastního ombudsmana, jelikož se tímto tématem začaly zabývat dříve, na obou 
fakultách je ale odlišný koncept této role. Aktuálně probíhá výběrové řízení na pozici 
ombudsmana OU (ukončení do konce března). 

• Do týmu ombudsmana bude patřit také psychiatr a další poradci. 
• Zaměstnanci i studenti budou moci v případě pocitu ohrožení podat podnět 

k prošetření a posouzení. 
• Ombudsman bude vystupovat v roli mediátora a bude se snažit problém 

vykomunikovat mezi zainteresovanými stranami. 
• Ombudsman vydává doporučující stanovisko a je to na lidech, jestli se tím řídit budou. 
• Podněty by měly být podávány přes odkaz otevřený skrze Portál OU. Problémem je 

ale možná neanonymnost podnětu (jestli se takto nedá dohledat identita podavatele). 
Pokud by ale systém byl plně otevřený, nebylo by možné korigovat nesmyslná podání, 
žertovná udání apod. 

• Dalšími kroky budou školení zaměstnanců, setkávání pracovní skupiny (aktuálně 5 
členů), vytvoření manuálu, marketingová kampaň, zapojení studentů a zajištění 
informovanosti studentů 1. ročníků. 

• Spuštění systému by mělo proběhnout k 1. 7. 2023. 
• S případnými dotazy je možné se obrátit na JUDr. Pająk. 
• Opatření rektora k tomuto tématu se bude schvalovat na zasedání AS OU. 

V podkladech pro zasedání je přiložena brožura s informacemi o navrženém systému. 
 
Předseda Karlický poděkoval za představení programu a vyzval k diskusi. 
 
Bradáč se zeptal, zda je systém řešen na fakultní úrovni nebo je myšlena celouniverzitní 
úroveň, a jak bude zajištěna ochrana oznamovatele, pokud se musí proklikávat přes portál. 
Místopředseda Malina odpověděl, že se jedná o celouniverzitní systém. 
 
Nováček opustil zasedání ve 12:33. 
 
Děkanka Václavíková doplnila, že je tato problematika aktuálně řešena na celouniverzitní 
úrovni. Je nutné vyčkat, v jaké podobě bude systém sociálního bezpečí schválen a řídit se 
schváleným a funkčním konceptem univerzity. V současné době není vhodné vytvářet vlastní 
fakultní koncepty, přestože o tom původně hovořila ve svém volebním programu. Dále 
doplnila, že pozice fakultního ombudsmana není vhodná ani z toho důvodu, že máme spoustu 
studentů v mezifakultních studijních kombinacích a vznikalo by více různých možností 
postupů, což by znepřehlednilo situaci. 
 
J. Žáček okomentoval, že z jeho pohledu není vhodné, aby tuto pozici zastával někdo 
z vnějšku univerzity z důvodů nákladů na mzdové prostředky. Tuto pozici by mohl zastávat 
např. zaměstnanec jiné fakulty. Z jeho pohledu by bylo vhodné, aby si stěžovatel mohl vybrat, 
za kým půjde. Děkanka Václavíková uvedla, že předpokládá také možnost, že v případě 
problémů studenti přijdou za ní nebo za proděkanem pro studium. Dále se do diskuse zapojil 
Bradáč. 
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Šťastná se zeptala na počet podnětů podávaných k prošetření. Místopředseda Malina 
odpovídá, že hlavně na sociálních oborech je podnětů k řešení celkem dost. Děkanka 
Václavíková uvedla, že tyto podněty jsou různého typu a často nesouvisí s otázkou sociálního 
bezpečí. Tajemník Bican doplnil, že ombudsman na FF je orientován spíše na problémy 
studentů, kdežto ombudsman na LF řeší spíše problémy zaměstnanců. Místopředseda Malina 
dodal, že zatím nevnímá, že by si fakulty měly zajistit vlastního ombudsmana. Tajemník Bican 
doplňuje, že na kolegiu rektora bylo řečeno, že se toto vysloveně nedoporučuje. 
 
Vajgl se zeptal, komu je určen dokument, který právě představil Malina. Děkanka Václavíková 
vysvětlila, že tento dokument je z procesu přípravy, a celý proces ještě nemá metodický rámec. 
Je to informace, která byla zaslána kolegiu rektora za účelem vytvoření povědomí o tom, že 
se toto téma řeší. Další dokumenty budou vytvořeny poté, co připravovaný systém dostane 
nějaký rámec. Tento dokument shrnuje informace o existenci pracovní skupiny a o hlavní 
myšlence celého konceptu. Malina dodal, že aktuálně probíhá příprava dalších dokumentů. 
 
 
10. Různé 
 
J. Žáček navrhnul otevřít diskusi o zrušení stravenkových karet a zavedení stravenkového 
paušálu. Požádal o předání podnětu na AS OU přes senátora AS OU Malinu. Děkanka 
Václavíková s tímto postupem souhlasila. Dušek se ptal, jestli by s tímto řešením měla OU 
technický problém. Tajemník Bican reagoval, že se tato otázka již probírala, ale toto řešení 
nebylo odsouhlaseno. Bude potřeba tento podnět předat znovu na úroveň kvestora. Mimo linii 
AS OU tajemník Bican tento návrh přednese na kolegiu kvestora. J. Žáček dále doplnil, že na 
jiných institucích stravenkový paušál funguje bez problémů, ale OU se drží stravenkové karty. 
Malina se ptal, zda příspěvek na stravné pomocí stravenkové karty není pro zaměstnance 
výhodnější. J. Žáček vysvětlil, že ne, a popsal, jak fungují stravenkové karty. Myslí si, že 
administrativně snazší je právě stravenkový paušál. 
 
Předseda Karlický informoval o zprovoznění webu AS PřF https://prf.osu.cz/akademicky-
senat/. Na této stránce jsou veřejně dostupné informace o personálním složení, aktualitách a 
také zápisy ze zasedání a další dokumenty. 
 
Předseda Karlický informoval, že tajemník interně zveřejnil na Portálu OU všechny kódy zdrojů 
a zakázek. Jsou k nalezení zde: Dokumenty / Přírodovědecká fakulta / Fakultní dokumenty / 
ekonomika. Tajemník Bican poprosí paní sekretářku, aby tam vložila také schválenou zprávu 
o hospodaření. 
 
Ferdiánová se zeptala, zda proběhne inaugurace nové děkanky Václavíkové, a popř. jestli 
s tímto bude spojeno děkanské volno. Děkanka Václavíková informovala, že dne 12. 4. 2023 
proběhne inaugurace nového rektora, ale při této příležitosti nebude vyhlášeno rektorské 
volno. Dále doplnila, že rektorské volno bude dne 5. 4. u příležitosti Kariérního festivalu OU. 
Děkanka Václavíková uvedla, že nemá informaci o plánu její inaugurace. Předseda Karlický 
doplnil, že za návrh na jmenování děkana byl zodpovědný AS PřF a přestože se o 
problematiku inaugurace nezajímal (je čistě v gesci rektora a role AS PřF skončila návrhem 
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jmenování), může se u rektora OU informovat, zda je inaugurace plánována. Do diskuse se 
dále zapojili J. Žáček, Ferdiánová a Dušek. 
 
Děkana Václavíková uvedla, že by chtěla oživit prostor proluky a využívat jej pro akce PřF. 
Dále zmínila, že by bylo dobré dostat do povědomí akademické obce fakulty nejen činnost AS 
PřF, ale také studentských spolků. Bylo by to užitečné zejména pro nové studenty. Pokud by 
někdo měl nápad na jakoukoli akci, má kontaktovat děkanku. 
 
Předseda Karlický vznesl dotaz na Vajgla v návaznosti na minulé zasedání AS PřF, zda byl 
končícím prorektorem Zářickým přizván na jednání Studijní komise. Vajgl potvrdil svou účast, 
přidal se proděkan Smolka a dodali další podrobnosti. Po diskusi se zástupci CIT vyplynulo, 
že problém oddělování první+druhý a zvlášť třetí termín v systému de facto nemá řešení, 
neboť by se musel přepsat celý systém (dodávaný externě). Proděkan Smolka doplnil, že 
třetího termínu zkoušky se bude moci nově účastnit jen student, který si podá elektronickou 
žádost o vykonání třetího termínu zkoušky. Tento třetí termín tedy bude úplně mimo systém, 
jak tomu bylo díky papírovému formuláři bez návaznosti na elektronickou agendu. Problém se 
aktuálně řeší a nová prorektorka je řešení tohoto problému nakloněna. Dodal, že od září 2023 
bude také uznávání předmětů probíhat elektronickou formou. Do diskuse se dále zapojila 
Ferdiánová, Smolka a Vajgl, shodli se, že budou potřeba změny. 
 
Předseda Karlický informoval, že příští zasedání AS PřF bude v průběhu třetího dubnového 
týdnu v pátek 21. dubna 2023 ve 12:30. Na příštím zasedání se bude projednávat druhé kolo 
přijímacího řízení a pravděpodobně nové složení vědecké rady. 
 
Tajemník Bican zmínil, že ještě neví, kdy bude rozpočet univerzity schválen AS OU. Na příští 
zasedání AS PřF tedy připraví parametry rozpočtu a předběžnou částku. V případě akutní 
potřeby by bylo svoláno zasedání AS PřF pouze za účelem schválení rozpočtu. Toto bude 
domluveno operativně s Ekonomickou komisí AS PřF. Do diskuse se zapojili Mucha a Dušek. 
 
Malina informoval, že rektor požádal studenty o zpětnou vazbu k různým záležitostem 
(propagace, akce a další). Za tímto účelem bylo vytvořeno studentské uskupení, kde jsou 
zapojení všichni studenti z fakultních senátů a z univerzitního senátu, a tato skupina je 
propojená s rektorátem a zajistí dodání zpětné vazby. Tato skupina bude spolupracovat 
s dalšími studenty a bude od nich žádat zpětnou vazbu dle pokynů rektorátu. Tato skupina se 
pravidelně schází a plánují se i společenské akce. Šťastná doplnila, že v pondělí 13. 3. 2023 
proběhla první schůzka a skupina již aktuálně pracuje. Ve skupině jsou zastoupeni studenti ze 
všech fakult a schůzky by měly probíhat střídavě na různých fakultách. 
 
Zasedání bylo ukončeno předsedou Karlickým v 13:02. 
 
 
Zapsala: Marie Musiolková 

Verifikoval: František Karlický 


