
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

20. 3. 2006 

Přítomni (celkem ) dle prezenční listiny (Příloha č. 1) 
Komora akademických pracovníků: 11
Komora studentů: 8
Hosté: 6

Program:

1. Příprava voleb do AS OU a setkání akademické obce
2. Doplnění informací k čerpání rozpočtu a kontrole rozpočtu
3. Návrh mzdového předpisu OU
4. Aktuální informace ke schvalování rozpočtu
5. Návrh na provozování areálu Zábřeh
6. Studijní a zkušební řád OU, stipendia 
7. Úprava Volebního a jednacího řádu OU
8. Programové prohlášení SK RVS
9. Informace o výjezdním zasedání

BOD 1   
Doc. V. Baar seznámil s přípravou voleb do AS OU, navrhl, aby hlavní volební komise měla 
celkem 9 členů, termín voleb je stanoven na 25.  dubna 2006 od 9.  00 do 16.00.  Setkání 
akademické  obce  proběhne 19.  dubna v 15.00 hodin v aule  OU. Předseda AS OU navrhl 
program setkání akademické obce. 
Diskuse 
Doc.  Klimeš  vyslovil  požadavek,  aby  byly  vytvořeny  podmínky  pro  účast  studentů 
distančního studia ve volbách do AS OU.  
Usnesení 
AS OU schvaluje  rektorem OU předložený harmonogram voleb  a  složení  hlavní  volební 
komise pro volby do AS OU. 

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 2   
Ing. Stillerová seznámila přítomné s hospodářským výsledkem OU a s čerpáním rozpočtu OU 
a objasnila některé nové skutečnosti o čerpání konkrétních položek. 
Usnesení 
AS OU bere na vědomí informace Ing. Stillerové.

BOD 3   
 Ing. Stillerová seznámila členy AS OU s návrhem nového mzdového předpisu.



Diskuse 
Doc. Klimeš poukazoval na skutečnost, že v případě řešení grantů vedoucí řešitel nemůže sám 
navrhovat  odměny  pro  členy  řešitelského  týmu.  Upozornil,  že  AS  OU  jedná  o  návrhu 
mzdového předpisu, aniž by se k němu vyjádřili děkani jednotlivých fakult. Doc. Květoň se 
vyslovil k plošnému navýšení mezd o 5 %, poukazoval na navyšování povinností učitelů a 
rostoucí  počet  ostatních  zaměstnanců.  AS  OU doporučil  diversifikovat  navyšování  tarifů 
akademických a neakademických zaměstnanců OU. Ing. Stillerová odpověděla na dotaz doc. 
Klimeše o financích z grantů, je možno u grantů delegovat příslušnou pravomoc na vedoucího 
řešitele. I v tomto případě platí, že navrhovatel nemůže navrhnout odměnu sám sobě. Prof. 
Močkoř doporučil úpravu textu v pasáži o navrhovateli a schvalovateli odměn. Ing. Stillerová 
uvedla, že 8. března byl návrh nového mzdového předpisu projednán v KR OU.  
Usnesení  
AS OU souhlasí se zněním návrhu mzdového předpisu po úpravě článku 20, odstavce 2.

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 4   
Prorektor Ing. Přádka informoval o průběhu schvalování rozpočtu, je nutno, aby 27. března 
2006 proběhlo mimořádné zasedání AS OU, pan prorektor zašle předsedovi AS OU všechny 
potřebné podklady elektronickou poštou, ten je poskytne členům AS OU, jde hlavně o zápis 
z jednání KR OU z 20. března 2006.
Diskuse
Ing. Přádka reagoval na požadavek AS OU, aby měli členové ekonomické komise přístup do 
systému Magion, podle jeho návrhu by byl přístup umožněn předsedovi AS OU, ten bude 
zodpovídat za využití všech informací. Předseda AS OU považuje daný návrh za provizorní, 
nechť platí do doby, než bude nalezeno pro obě strany přijatelné řešení. Prof. Močkoř návrh 
odmítl,  poukázal  na  to,  že  rozhodnutí  navozuje  pocit,  že  ekonomická  komise  je 
nedůvěryhodná.  Poukázal  na  skutečnost,  že  jsou  AS OU poskytovány  údaje,  které  nelze 
ověřit.  Daný  stav  mu  neumožňuje  plnit  jeden  ze  základních  úkolů  senátora.  Dr.  Drozd 
podpořil  postoj  prof.  Močkoře.  Ing.  Přádka  označil  svůj  návrh  za  vstřícný  krok  k řešení 
problému, pravomoc k přístupu do databáze je dána předsedovi AS OU, neboť ten zastupuje 
senát jako celek  navenek, navrhl osobní setkání s prof. Močkořem k dalšímu jednání. Doc. 
Klimeš upozornil, že řešení přístupu k ekonomickým údajům je neplněním  usnesení AS OU 
ze strany vedení OU. Dr. Drozd navrhl, aby do mimořádného zasedání AS OU (27. března 
2006) proběhlo setkání prof. Močkoře s Ing. Přádkou.
Prof. Močkoř informoval o činnosti ekonomické komise AS OU. Upozornil, že ekonomická 
komise nedostává podklady k plánovaným jednáním, konkrétně vyčíslil jednotlivá usnesení z 
posledních zápisů AS O, která nebyla splněna, neboť vedení OU nepředložilo požadované 
materiály. 
Usnesení 
1. AS OU konstatuje, že vedení OU opětovně nerespektuje řádně schválená usnesení AS OU 
a tím znemožňuje senátu vykonávat kontrolní činnost stanovenou zákonem.
2.  AS  OU  ukládá  předsedovi  AS  OU  zapracovat  tuto  informaci  do  závěrečné  zprávy  o 
činnosti AS OU za uplynulé volební období.
Byl hlasováno odděleně o jednotlivých bodech.

Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Schváleno



BOD 5   
AS OU souhlasil s vystoupením MUDr. Slaného, děkana ZSF, na jednání AS OU. Ing. Přádka 
informoval o využívání a provozování areálu Zábřeh. Finanční rozvaha provozování areálu 
bude součástí  rozpočtu OU. MUDr. Slaný seznámil členy AS OU se záměry na rozšíření 
areálu a poukázal na hlavní obtíže fakulty, např. na absenci možností stravování, nedostatečné 
prostory pro rozšiřující se výukové požadavky.  

BOD 6   
Doc.  Málková  seznámila  AS  OU  se  zněním  zkušebního  řádu  a  vyslovila  se  k návrhům 
studentské komory AS OU. Jednalo se hlavně o otázky udělování zápočtů, bylo navrženo 
definitivní znění článku 10, bodu  4. Dále byl projednán počet zkouškových termínů.  
Diskuse 
Doc. Málková upozornila, že studenti při zavedení systému 1+1 mají ve skutečnosti celkem 
čtyři možnosti ke konání zkoušky. Doc. Klimeš podpořil návrh studentské komory zvláště 
vzhledem k situaci u distančního studia.  Doc. Málková vyslovila názor,  že počet studentů 
v distančním studiu tvoří mizivé procento všech studujících. Doc. Málková připomněla, že 
děkan PřF OU může pro studenty distančního studia provést úpravy podmínek  zkoušení. 
Prof. Močkoř zvažoval optimální podobu bonusového systému. 

Proběhlo dílčí hlasování o sporných bodech: počet zkušebních termínů (návrh senátu: pro 19), 
možnost uznání předmětů (pro: 8, proti: 6, zdrželo se: 3).
Usnesení 
AS OU schvaluje Studijní  a zkušební řád OU po zapracování jednotlivých  projednaných 
připomínek a návrhů AS OU

Pro: 19 Proti: Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 7   
Doc. Málková předložila AS OU znění Stipendijního řádu. 
Usnesení 
AS OU schvaluje Stipendijní řád v předložené podobě.

Pro: 19 Proti: Zdrželo se: Schváleno

BOD 8   
Doc. Květoň předložil AS OU úpravy Volebního a jednacího řádu OU. 
Diskuse 
Doc. Květoň a V. Vozník prodiskutovali možnosti studentů pokračovat v práci senátorů  při 
ukončení bakalářského studia a přechodu na studium magisterské.
Usnesení 
AS OU schválil předložené znění Volebního a jednacího řádu AS OU.

Pro: 19 Proti: Zdrželo se: Schváleno

BOD 9   
Různé:
1. V. Vozník seznámil přítomné senátory se zněním Programového prohlášení RV a AS OU 
bere příslušný materiál na vědomí. 
2. Doc. Klimeš informoval přítomné o výjezdním zasedání AS OU (7. dubna 2006 v 9.00 
odjezd od rektorátu, případně individuálně po domluvě s kolegy)



Příští zasedání: Mimořádné zasedání AS OU proběhne 27. března 2006 ve 14. 00 v zasedací 
místnosti rektorátu.

Zapsala: Ivana Gejgušová
Verifikoval: Pavel Drozd


