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Zápis č. 16 ze zasedání Akademického senátu PřF dne 30. dubna 2008 
 
Přítomni: 14, resp. 13 členů AS PřF, děkan prof. J. Ševčík, proděkani doc. J. Molnár 
a prof. T. Opatrný, tajemník dr. P. Velecký. 
 
Program: 
1) Rozpočet PřF 
2) Různé 
 
Zasedání zahájil a řídil předseda AS PřF doc. Rulík. 
Kontrola zápisu z minulého zasedání – bez připomínek. 
Předseda informoval senátory o volbách do Akademického senátu UP a doporučil, aby 
nově zvolený AS PřF navrhl do Legislativní komise AS UP RNDr. Marka Jukla, Ph.D., a do 
Ekonomické komise AS UP Mgr. Pavla Tučka. Dále předseda poblahopřál senátorům 
AS PřF, kteří byli opětovně zvoleni do senátu. 
 
Bod 1) 
Materiály obdrželi všichni senátoři. Podrobný komentář k dělení finančních prostředků 
na rok 2008 poskytl pan děkan. Poté byl senátu předložen ke schválení Plán hospodaření 
PřF UP na rok 2008. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 14 členů AS): 

pro: 14 
proti: 0 
zdržel se: 0 

Plán hospodaření PřF UP na rok 2008 byl schválen. 
 
 
Bod 2) 
Dr. Rolčík předložil senátu písemný návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS PřF 
UP v Olomouci, a to čl. 4 odst. 1 písm. d) ve znění: 

1. písmeno a) zní:  
„a) seřadí kandidáty sestupně podle pořadí získaných hlasů, a to zvlášť pro 
kandidáty   z řad akademických pracovníků a zvlášť pro kandidáty z řad studentů,“ , 

2. písmeno d) včetně poznámky pod čarou zní: 

„d) členy AS z řad akademických pracovníků se stávají z každého oboru
(1)

 
minimálně dva kandidáti, a to ti, kteří se v pořadí kandidátů z řad akademických 
pracovníků určeném dle písm. a) až c) umístili mezi kandidáty téhož oboru na 
prvních dvou místech. Dalšími členy AS z řad akademických pracovníků se stávají 
kandidáti v pořadí dle volebních výsledků, nestali-li se již členy AS dle předchozí 
věty, a to až do počtu čtrnácti,“ 
__________________ 
1
viz čl. 4 Statutu PřF UP, 

 
V odůvodnění návrhu Dr. Rolčík uvedl, že na PřF jsou zřízeny obory, jakožto určité 
jednotky ve smyslu ekonomickém i vědeckopedagogickém. V zájmu posílení vyváženosti 
složení senátu by bylo vhodné mít v senátu namísto jednoho zástupce z každého oboru 
(jako je tomu dosud) zástupce dva. Tento systém je používán i v AS UP. 
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V diskusi byl návrh podpořen Dr. Smolovou - složení senátu by lépe odráželo strukturu 
fakulty, Dr. Wagnerem - vyváženost zástupců z jednotlivých oborů, panem děkanem - 
zlepšila by se komunikace mezi obory. Bc. Najmanová - důležité je, aby navrhovaní 
kandidáti do senátu byli kvalitní a aktivní lidé. Doc. Rulík - kandidáti do senátu jsou 
vybíráni právě na základě svých kvalit. Mgr. Simerský - důležitá je komunikace mezi 
pracovníky v oboru a jejich účast ve volbách. Dr. Dančák - vliv na výsledek voleb má 
i počet zaměstnanců jednotlivých oborů. Předseda dal o návrhu Dr. Rolčíka na změnu 
Volebního a jednacího řádu AS PřF UP hlasovat. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 13 členů AS): 

pro: 12 
proti: 0 
zdržel se: 1 

Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS PřF nebyl schválen.  
 
 
Usnesení: 
• AS PřF schválil Plán hospodaření PřF na rok 2008 
• AS PřF neschválil návrh na změnu Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 

PřF UP v Olomouci 
 
 
 
 
 
Zapsala: J. Mayerová 
 
Schválil: doc. RNDr. M. Rulík, Ph.D., předseda Akademického senátu PřF 


