
Zápis ze zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity

dne 15. 12. 2003

Zúčastněni : 
komora akademických pracovníků:

Bogoczová, Dvořák, Gejgušová, Chmelová, Květoň, Ludva,
Mácha, Málková, Nedomová, Tvrdík, Vaněk

Zúčastněni : 
komora studentů: Hofírek, Kollárová, Lankočí, Liška, Mach, Vítkovský, Žukovský

Omluveni: Kutnohorská, Dušová; Drozd, Přádka
Hosté: prof. Močkoř, Mgr. Malčík, PaedDr. Hasník
Poznámka: Pro nepřítomnost předsedkyně vedením jednání byl pověřen doc. Dvořák.
Program: 

1. Senát jednomyslně odsouhlasil změnu ve Vnitřních předpisech OU: Studijní a zkušební řád, čl. 20,
zapisování předmětů, a to v podobě, jaká byla předložena prorektorkou pro studium, dr. Srpovou. 

Dotazy na Mgr. Malčíka (dr. Hasníka) týkající se ISIC karet a adresované CIT (zejména z řad studentské
komory) se vztahovaly k následujícím dílčím problémům:
• Proč byl objednán nedostatečný počet karet? Odpověď: CIT objednává/kupuje karty s předstihem (duben),

kdy ještě nejsou známy počty studentů přijatých do prvního roku studia. Nerealizovanou kartu nelze GTS
vrátit, protože jsou na ní předtištěny logo a údaje o OU. CIT/OU nechce riskovat větší finanční ztráty. 

• Na základě čeho vznikl chybný odhad počtu karet (menší než loni)? Odpověď: Počet byl stanoven předem
podle hrubého odhadu pracovníků CIT. CIT odhadoval 30% zájemců o karty z řad studentů 1. ročníku,
reálný zájem činil 90%. 

• Bude studentům nahrazena finanční škoda za plné jízdné aj.? Odpověď: Nebude, škola nemá povinnost
vydávat karty, jde o „nadstandardní“ službu. Možnost náhrady škody neexistuje. 

Závěr: CIT připraví nový (pro OU výhodnější) návrh smlouvy s GTS, jenž bude zahrnovat technické úpravy
zjednodušující celý proces. Mgr. Malčík dále přislíbil, že do konce února 2004 předloží studentské komoře k
připomínkování návrh opatření, která by měla odstranit nedostatky vzniklé při vydávání ISIC karet v letošním
roce. Bude-li návrh přijat, studentská komora ponese spoluodpovědnost za případné další komplikace spojené s
vyřizováním ISIC karet prostřednictvím CIT. Do návrhu bude zahrnuta podmínka, aby platba za vydání karty
byla prováděna až při jejím předání, nikoli předem. K situaci vzniklé při vydávání ISIC karet v letošním roce
podá vysvětlení Mgr. Malčík v únorovém čísle Listů OU.
2. Prof. Močkoř, prorektor pro strategii a rozvoj, seznámil členy AS se změnami, které navrhuje v případě

principů rozdělování státní dotace na OU v r. 2004. Ekonomická komise AS nedoporučila návrh k přijetí. K
přijetí návrhu prorektora Močkoře se AS v hlasování vyjádřil takto: 8 hlasů pro, 4 proti, 6 se zdrželo
hlasování. 

Závěr: V souladu s článkem (3), bod 9 Jednacího řádu AS OU (s návrhem nesouhlasila nadpoloviční většina
přítomných senátorů) návrh nebyl přijat.
Dále AS hlasoval o tom, zda mzdový předpis bude projednáván spolu s novým rozpočtem. Výsledek hlasování:
5 hlasů pro, 6 proti, 7 se zdrželo. 
Závěr: Ani tento návrh nebyl podpořen nadpoloviční většinou přítomných.
3. Ve věci evaluace AS konstatuje, že nebylo vyhověno jeho žádosti o pozastavení hodnocení učitelů

studenty z důvodu nekvalitního zpracování dotazníku a technických překážek, které vznikly při jeho
vyplňování/odesílání. 

4. Prorektorka Srpová dosud neodpověděla AS na dotaz týkající se poplatků za přechod do navazujícího
studia na FF. 

5. AS dosud neobdržel informaci o opatřeních, která podniklo vedení OU pro řešení dopravní situace na
přechodu ul. Českobratrské. 

6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo v rozsáhlé diskusi konstatováno, že nadále trvají obtíže při
komunikaci mezi AS a vedením univerzity, většina dotazů a připomínek AS zůstává opakovaně bez
odpovědi a problémy, kterých se tyto připomínky týkají, nejsou řešeny. Členové senátu se usnesli, že na
příštím zasedání AS bude projednán návrh na předčasné odvolání rektora OU. 

Zapsala I. Bogoczová, verifikoval D. Dvořák.

Příští zasedání: pondělí 19. ledna, 9.00, budova PřF, Hladnov. Program: mzdový předpis aj.
Další zasedání: pondělí 16. února, 15.00, ZSF, Zábřeh, Syllabova.


