
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

17. prosince 2007 
 
Přítomni: UK 19, SK 6, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková 
 
Program: 
1. Schválení organizačních řádů fakult OU 
2. Změna volebního a jednacího řádu AS OU v souvislosti se vznikem nové fakulty 
3. Projednání rozdělení navýšení rozpočtu OU (ukazatele A+B) pro rok 2007 
4. Projednání převodu finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM 
5. Projednání a schválení nového mzdového předpisu OU 
6. Projednání požadavků a návrhů subjektů OU pro investiční akce financované  

z centrálního FRIM pro rok 2008 
7. Vnitřní akreditační komise OU 
8. Bílá kniha terciálního vzdělávání 
9. Různé  
- Evaluace výuky za ZS AR 2007/2008 
- Noví členové AS OU (rozšíření ekonomické, legislativní i pedagogické komise) 
 
 
V úvodu zasedání AS OU přivítal Drozd nové členy AS za fakultu umění a studenty zvolené 
do SK v doplňujících volbách a požádal je o představení se. 
 
Bod 1 
Text: Schválení organizačních řádů fakult OU 
 
Stanovisko Legislativní komise AS OU: nejsou zásadní připomínky. V organizačním řádu 
FU  chybí číslované odstavce. Jsou uvedeny jen články. Drozd informoval, že v organizačních 
řádech došlo ke změnám v souvislosti se systemizací pracovních míst.  
 
Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád Filozofické fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě. 
 
Hlasování:  
Pro:  23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 
Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě. 
 
Hlasování:  
Pro:  24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
 
 



Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity 
v Ostravě. 
 
Hlasování:  
Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
 
 
Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy 
modelování. 
 
Hlasování:  
Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 5 
 
 
Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě. 
 
Hlasování:  
Pro:  21 Proti: 0 Zdrželo se: 4 
 
 
Usnesení: AS OU schvaluje Statut Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 
 
Hlasování:  
Pro:  25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
Bod 2 
Text: Změna volebního a jednacího řádu AS OU v souvislosti se vznikem nové fakulty 
 
Vyjádření Legislativní komise AS OU: navrhovaná změna se týká odstavce 2, kde došlo k 
navýšení počtu členů v souvislosti se vznikem nové fakulty. AS OU má nyní 30 členů,  z toho 
20 v AK a 10 SK. 
 
Usnesení: AS OU schvaluje změnu Volebního a jednacího řádu AS OU v souvislosti se 
vznikem nové fakulty.  
 
Hlasování:  
Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
. 
Bod 3 
Text: Projednání rozdělení navýšení rozpočtu OU (ukazatele A+B) pro rok 2007 
 
Rektor uvedl, že navýšení se týká mimořádného přídělu, který OU dostala za ukazatele A+B v 
prosinci. Oficiální informace přišla teprve v těchto dnech, takže je neúčelné v tuto chvíli  
finance rozpustit dle pravidel rozpočtování na fakulty. 
 
 



Diskuse: Rumpel se dotázal, zda budou prostředky rozdělovány podle standardních pravidel  
rozdělování rozpočtu. Rektor uvedl, že finanční prostředky se budou rozdělovat spolu 
s rozpočtem podle platných pravidel rozpočtování. Pouze v případě vzniku nějaké negativní 
události by se rozhodovalo jinak.   
 
Usnesení: AS OU schvaluje nečerpání příspěvku v ukazatelích A+B pro rok 2007 v objemu 
1.680 tis.Kč a jeho převedení do fondu provozních prostředků (FPP) OU. Rozdělení 
prostředků z FPP OU mezi subjekty OU bude předmětem schvalování rozpočtu OU pro rok 
2008. 
 
Hlasování:  
Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
Bod 4 
Text: Projednání převodu finančních prostředků mezi fondy FPP a FRIM 
 
Rektor uvedl, že o převod žádá ZSF. Jde o vlastní finanční prostředky této fakulty, které je 
potřeba převést na investiční peníze. 
 
Usnesení: V souladu se zněním čl. 5 Přílohy č. 9 – pravidel hospodaření – Statutu Ostravské 
univerzity v Ostravě AS OU schvaluje rozhodnutí rektora o přesunu finančních prostředků z 
fondu FPP ZSF do fondu FRIM ZSF ve výši 1.375,9 tis. Kč. 
 
Hlasování:  
Pro:  25 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
Bod 5 
Text: Projednání a schválení nového mzdového předpisu OU 
 
Kvestorka informovala, že registrace předpisu na MŠMT proběhne v průběhu prosince tak, 
aby vstoupil v platnost od 1. 1. 2008. Rektor doplnil, že systemizace míst je dokončena. 
Mičan se dotázal, zda existuje vize, podle které by byl tarif v budoucnu každoročně  
navyšován. Rektor reagoval, že v současné době tvoří cca 40 % mezd nadtarifní plat. 
Navyšování probíhá zhruba pravidelně co dva roky. Automatická valorizace není nutná 
s ohledem na mzdový vývoj na OU. Cílem je zvyšovat mzdu, ale ne tarifní plat. Bernatík  se 
dotázal na původ údaje o 40 % nadtarifní složky mzdy. Kvestorka uvedla, že do těchto složek 
se počítá další plat, náhrady mezd, osobní příplatky atd.. Nemusí to tedy odpovídat tomu, že 
k platu se přidává dalších 40 %. Rektor doplnil, že do nadtarifních složek se počítá i plat 
z projektů. Mzda jednotlivých pracovníků nemůže být zveřejněna, a proto lze předložit 
statistický rozbor za jednotlivé fakulty a univerzity. Celé to svědčí o trendu, že čím dál více 
financí přichází jinak než v podobě příspěvku na studenty. Františák podotkl, že pro umělecké 
obory je to jiné. Rektor reagoval, že šance jsou stejné. Bernatík upozornil na to, že z FU 
neprošly na OU dva předložené projekty. Prorektorka sdělila, že projekty neodpovídaly 
kritériím MŠMT. Drozd požádal kvestorku o předložení rozboru celkového objemu 
mzdových prostředků. Dostál  poznamenal, že navýšení se jeví být docela malé s ohledem na 
inflaci. Rektor upozornil, že je potřeba reflektovat to, zda fakulty budou mít finance na 
zajištění tarifních platů. Výše platů uvedená ve mzdovém předpisu OU byla odsouhlasena 
fakultami.   



Usnesení: AS OU schvaluje předložený návrh vnitřního mzdového předpisu OU. 
 
Hlasování: 
Pro: 23 Proti: 1 Zdrželo se: 1 
 
 
 
Bod 6 
Text: Projednání požadavků a návrhů subjektů OU pro investiční akce financované z 
centrálního FRIM pro rok 2008 
 
Rektor informoval, že pro rok 2008 je k rozdělení částka cca 20 mil. Kč. Návrhy na rozdělení 
doporučuje investiční komise. Fakulty mají navíc ještě své investiční prostředky. Návrhy 
posuzovala investiční komise, ze kterých vybrala požadavky za cca 16 mil. Všechny fakulty 
vyjádřily jednomyslný souhlas s těmito návrhy. Po schválení AS OU nebudou tyto prostředky 
předmětem schvalování rozpočtu OU. Kvestorka doplnila, že financovány budou opravy 
havarijních stavů. Fakultám bylo poskytnuto 50 % celkových nákladů na tyto akce. Další část 
tvoří spoluúčast na operačních programech životního prostředí. 
 
Usnesení: AS OU schvaluje předložený návrh na rozdělení finančních prostředků 
z centrálního FRIM pro rok 2008 s tím, že tento návrh bude zakomponován do rozpočtu pro 
rok 2008. 
 
Hlasování:  
Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 
Bod 7 
Text: Vnitřní akreditační komise OU 
 
Stanovisko Legislativní komise AS OU: Komise vyjádřila obavu, zda toto není v rozporu 
s VŠ zákonem. Může dojít k zasahování do rozhodování fakult. Komise navrhuje stažení této 
organizační normy.  
 
Diskuse: Rektor uvedl, že jakoukoliv žádost o akreditaci studijního programu předkládá 
rektor. Jde o nástroj zaručující rektorovi jistotu, že předkládá něco, co může garantovat. 
Garantuje, že nevytváří program duplicitní nebo nevydělečný. Dostál doporučuje požádat o 
právní názor právníka. Rumpel podotkl, že klíčové je složení akreditační komise OU. Není 
nezbytně nutná trvale vytvořena komise. Rektor reagoval, že komise se nebude vyjadřovat 
k odborné stránce předkládaných studijních oborů. Bude posuzovat, zda program je v souladu 
se záměrem OU, zda má finanční opodstatnění atd. Mičan se dotázal, zda je nutno toto takto 
ustanovovat. Rektor odpověděl, že pokud by to nebylo institucionalizováno, není jasné, jak by 
to probíhalo. Höflerová se dotázala, co vedlo k přistoupení k tomuto kroku. Rektor uvedl, že 
na univerzitě se vyskytuje velké množství duplicitních kurzů v oblasti ekonomie, výpočetní 
techniky, sociální práce atd. Není důvod, proč duplicity vytvářet  a věnovat kapacity na 
zajištění jedné věci. Motivem je efektivní vedení školy. Klimeš uvedl, že tento nástroj umožní 
odhalit obory, které jsou neproduktivní. Rumpel vyjádřil obavu, že nebude možné posoudit 
efektivitu oboru ze zástupců jednotlivých fakult. Rektor slíbil, že požádá právníka o 
stanovisko, přestože považuje právní názor za irelevantní. Prorektorka doplnila, že Jihočeská 
univerzita a Západočeská univerzita mají vnitřní akreditační komisi pro každý kurz. 



 
AS OU vzal na vědomí informaci o zřízení Vnitřní akreditační komise OU. 
 
 
Bod 8 
Text: Bílá kniha terciálního vzdělávání 
Drozd informoval, že na poradě předsedů AS při Radě VŠ vystoupil s námitkami studentů 
předseda SK Rady VŠ. Vozník podal informace o genezi tezí. Problematické pasáže se týkají 
např. omezování akademické samosprávy a zavedení školného. Studenti jsou pouze v roli 
klientů. V případě, že budou zachovány AS, SK bude pouze evaluačním orgánem pro 
vzdělávací činnost. Drozd doplnil, že omezená by byla nezávislost VŠ na komerční sféře. 
Stanovisko Rady VŠ je vůči Bílé knize skeptické. Rektor uvedl, že Konference rektorů 
zaujala řadu stanovisek. Bylo konstatováno, že Bílá kniha obsahuje řadu nedořešených věcí. 
Shoda na teze Bílé knihy neexistuje. Zpráva definuje VŠ jako generátor ekonomického 
rozvoje, nástroj na naplňování trhu pracovní sílou. Pomíjí další role, které VŠ má.  
 
 
Bod 9 
Text: Různé 
 
1. Evaluace výuky za ZS AR 2007/2008 
Prorektorka sdělila, že motivace pro změnu evaluace byla způsobena nízkou účastí studentů 
v předchozích letech. Toto se podařilo se překročit. Hodnotila se atmosféra a vztah k výuce. 
Dne 4. 1. 2008 proběhne tříhodinová analýza pro studijní komisi. Drozd uvedl, že u tohoto 
způsobu evaluace chybí vyjádření studentů k výuce.  
 
2. Noví členové AS OU (rozšíření ekonomické, legislativní i pedagogické komise) 
Drozd požádal nové členy AS OU o nominování zástupců do jednotlivých komisí. Do 
Ekonomické komise AS OU byl doplněn Noga a Vozník, do Legislativní komise AS OU 
Panáček. 
 
Příští zasedání AS OU: 21. 1. 2008 ve 14.00 v Aule OU. 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


