
Zápis ze zasedání AS PřF OU ze dne 31. 3. 2003 
 
Přítomni: Drozd, Dušek, Fojtík, Habiballa, Hradecký, Kalina, Kalus, Konečná, Peter, Plášek, 
Rumpel, Sedláriková, Solárová, Šumberová, Bucharová, Klapcová, Kubala, Smolková, Vlček, 
Volný 
Nepřítomen: Souček 
Hosté: Ing. Iveta Nevludová – tajemnice PřF OU 
 
Program:  
1. Mgr. Hradecký přivítal přítomné a zahájil první zasedání AS PřF OU po proběhlých 

volbách. Z pozice bývalého předsedy AS PřF OU se ujal vedení zasedání a seznámil 
senátory s programem. 

2. Volba vedení AS PřF OU – podle Volebního a jednacího řádu AS PřF došlo k volbě 
vedení AS. Předseda senátu nebyl na tomto zasedání zvolen. 
Došlo ke zvolení místopředsedů za jednotlivé komory (volba po komorách, veřejné 
hlasování) a jednatele (společná veřejná volba) s následujícím výsledkem: 
Místopředsedou komory akademických pracovníků byl zvolen Mgr. Jan Hradecký (pro: 
13, proti: 0, zdržel se: 1) 
Místopředsedou pro komory studentů byl zvolen Radovan Volný (pro: 5, proti: 0, zdržel 
se: 1). 
Jednatelkou byla zvolena Doc. RNDr. Marie    Solárová, Ph.D. (pro: 20, proti: 0, zdržel 
se: 0). 
Jednání o volbě předsedy proběhne na příštím zasedání.  

3. Rozprava o rozpočtu – Ing. Iveta Nevludová, tajemnice PřF OU, podala podrobné 
informace o zásadách  při tvorbě univerzitního rozpočtu a rozpočtu Přírodovědecké 
fakulty OU a pravidlech přerozdělení na jednotlivé katedry. V rámci rozpravy o rozpočtu 
byl vznesen návrh týkající se distribuce časopisů – jednak ve smyslu společného odběru 
časopisů pro více kateder (Mgr. Drozd, Ph.D.), dále možnost elektronického přístupu 
(Mgr. Kalus, Ph.D.). Senát se shodl na době jednoho týdne k prostudování potřebných 
materiálů týkajících se schvalování rozpočtu. Mimořádné zasedání AS PřF OU 
k rozpočtu fakulty se uskuteční 7. dubna 2003 ve 13 hodin. 

4. Výroční zpráva PřF OU – předložená zpráva byla 19 senátory schválena (v průběhu 
jednání se snížil počet přítomných na 19). 

5. Rigorózní řád PřF OU – senát schválil jednohlasně (tj. 19přítomnými senátory). 
6. Volby do AS OU – Mgr. Hradecký seznámil přítomné s organizací voleb do AS OU. 

Byla zvolena komise, která bude volby do AS na PřF OU organizovat ve složení: 
• Habiballa 
• Solárová 
• Klapcová 
• Vlček 
Zároveň byla navržena organizace voleb, která je zveřejněna na nástěnce AS PřF OU a web-
stránkách  AS PřF OU. Předsedající upozornil na nedostatečné pokyny o volbách a jejich 
zabezpečení ze strany AS OU. 
7. Různé 
AS PřF OU vznesl dotaz na doc. PaedDr. Danu Kričfaluši, CSc. – proděkanku pro 
studium: Proč není možný automatický přesun povinných, resp. povinně volitelných 
předmětů (bez vyplňování žádostí), které si student s předstihem zapíše, do kategorie určené 
ve studijním plánu? 
Zapsala: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.  Verifikoval: Mgr. Jan Hradecký 
   jednatelka  AS PřF OU       místopředseda AS PřF OU 


