
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

24. listopadu 2008 
 
Přítomni: UK 18, SK 3, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: kvestorka ing. Poloková 
 
 
Program:  

1. Projednání nového volebního a jednacího řádu AS OU 
2. Návrh na modifikaci metodiky rozpočtu pro rok 2009 
3. Informace o plnění úkolů vedení OU pro kalendářní rok 2008 
4. Informace o stavu přípravy zřízení Lékařské fakulty OU 
5. Informace o personální struktuře akademických pracovníků OU 
6. Informace o organizaci povinných preventivních lékařských prohlídek 
7. Různé 

 
 
Předseda přivítal nové členy AS OU za FSS a FZS a požádal je o představení se. Na funkci 
člena AS OU rezignoval Blahuta z důvodu zvolení do funkce proděkana na FZS.  
 
 
Bod 1 
Text: Volební a jednací řád AS OU  
Legislativní komise upravila počet členů AS OU s ohledem na nově vzniklou Fakultu 
sociálních studií. FSS bude mít v současné době pouze 3 členy, a to 2 v učitelské komoře a 1 
ve studentské komoře.  
Diskuse: 
Šobáň doplnil, že počet členů AS OU za FSS se v budoucnu zvýší, což bude nutné 
aktualizovat ve Volebním a jednacím řádu AS OU.  
 
 
Bod 2 
Text: Návrh na modifikaci metodiky rozpočtu pro rok 2009 
Kvestorka komentovala navrhované změny. U navrhované výše odpisů (změna č. 1) zůstává 
princip  stejný. Jediná změna je ve změně odpisových sazeb u budov, která byla doporučena 
auditorem. Změna č. 2 se týká penalizace fakult za překročené počty dohodnutých studentů a 
řešení důsledků existence nefinancovaných studentů. Princip zůstává stejný jako pro rok 
2008. Děkani byli seznámeni se závaznými čísly pro financované studenty jednotlivých VVŠ, 
které stanovilo v průběhu roku 2008 MŠMT. Přesný stav počtu studentů bude znám v prosinci 
po odsouhlasení matriky ministerstvem. Studenti, kteří zůstávají na fakultách OU nad 
povolenou délku studia, budou penalizováni v rozpočtu fakult. Změna č. 3 se vztahuje k 
převodu Institutu managementu a ekonomiky na FSS a ke změně způsobu jeho financování. 
Návrh vychází z dohody děkanů fakult. 
Diskuse: 
Čabalová upozornila na to, aby nebyly postiženy fakulty, které počet studentů nepřekročily. 
Kvestorka odpověděla, že tato situace by nastala, kdyby nebyla přijata opatření na penalizaci 
fakult. Drozd se dotázal, jaký se předpokládá průměrný roční nárůst studentů na jednotlivých 
fakultách. Kvetorka uvedla, že MŠMT předepisuje počet studentů univerzitě jako celku a OU 
si dělí studenty dál na fakulty. Počty může sdělit prorektorka. Drozd se dotázal na perspektivu 



nárůstu počtu studentů do roku 2018. Kvestorka uvedla, že v tuto chvíli nelze předpokládat  
stav v roce 2018. Vývoj normativu lze stanovit maximálně na příští rok. Jirák vznesl dotaz,  
jak se bude postupovat v případě studentů, kteří si studium hradí. Kvestorka uvedla, že 
studenti, kteří si platí studium, nepatří do penalizovaných studentů. Vyskotová vznesla dotaz, 
jak bude financován Institut managementu a ekonomiky. Kvestorka odpověděla, že přispívat 
bude i fakulta, která nevyžaduje výuku těchto předmětů. Rozpočet institutu bude formálně 
součástí Priorit I. Drozd uvedl, že dle sdělení rektora na kolegiu jde o trend zrušit duplicity na 
fakultách a centralizovat výuku těchto předmětů. Rektor argumentoval i přínosem pro 
akreditace s ohledem na personální strukturu institutu. Jirák dodal, že pokud má jít o institut,  
lze předpokládat zvýšení počtu pracovníků, což zatíží následně více rozpočet fakult. Otázkou 
je, zda bude výhodnější mít centrální institut nebo zajistit výuku externě. Kvestorka sdělila, že 
konkrétní finanční náklady budou řešeny při návrhu rozpočtu pro rok 2009. V tuto chvíli jde o 
princip centralizace výuky ekonomických předmětů a zabránění duplicit těchto předmětů, ne 
o konkrétní plnění z hlediska finančního a personálního. Slovák uvedl, že kolegium děkana 
PdF se vyjádřilo skepticky k tomuto principu a doporučilo nevyjadřovat se k tomuto bodu, 
pokud nebude vše vyjasněno. Kvestorka sdělila, že se účastnila kolegia rektora, kde p. děkan 
Malach s tímto souhlasil a zápis dodnes nepřišel rozporován. Drozd doplnil, že děkan PdF 
k tomu měl nejvíce výhrad, ale nakonec s návrhem souhlasil. Dostál uvedl, že toto 
navrhované řešení je nesystémové. Nejde předpokládat přínos pro akreditace s ohledem na 
současné zaměření a věkovou strukturu obou pracovníků institutu. Smolka sdělil, že rovněž 
děkanka FF je proti institutu. Čabalová uvedla, že FU institut vyhovuje, ale rozpor v diskusi 
vznikl ohledně předložených variant modelového výpočtu financování institutu. Františák se 
dotázal, zda každá fakulta za stejnou službu zaplatí stejně. Kvestorka odpověděla, že toto se 
nepředpokládá, jelikož institut má být financován z Priorit I. Dostál uvedl, že jde o 
připomínkování způsobu financování institutu. Dle kvestorky nejde o dlouhodobý stav 
financování, ale v současnosti jediný možný schůdný. Jde o stav pro rok 2009. Jirák sdělil, že 
katedra dostává peníze za odučené studentokredity, se kterými musí vyjít. Institut by měl být 
financován na stejném principu. Šobáň upozornil na rozpor mezi principy v návrhu změn 
rozpočtu a tabulkami s financováním, které byly zaslány v prezentaci. Drozd na základě 
diskuse doporučil hlasovat o každé změně rozpočtu zvlášť.  
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje předložený návrh změny č. 1 metodiky rozpočtu OU pro rok 2009.  
 
Hlasování:  
Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje předložený návrh změny č. 2 metodiky rozpočtu OU pro rok 2009.  
 
Hlasování. 
Pro:  18 Proti: 0  Zdrželo se: 3 
 
 
 
 
 



Usnesení: 
AS OU schvaluje předložený návrh změny č. 3 metodiky rozpočtu OU pro rok 2009.  
 
Hlasování: 
Pro:  5 Proti: 12 Zdrželo se: 4 
 
Vyjádření: AS OU souhlasí s převedením institutu na FSS. AS OU doporučuje vedení OU 
projednat znovu způsob financování institutu s děkany fakult a následně předložit 
rozpočtovou změnu k projednání AS OU.  
 
 
 
Bod 3 
Text: Informace o plnění úkolů vedení OU pro kalendářní rok 2008 
 
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí zprávu vedení OU o plnění hlavních úkolů pro rok 2008. 
 
 
 
Bod 4 
Text:  Informace o stavu přípravy zřízení Lékařské fakulty OU 
 
Diskuse: Noga podotkl, zda nevznikne problém s dislokací pracoviště. Kvestorka uvedla, že 
výuka bude probíhat v prostorách FZS. Pokud to nebude reálné, budou navrženy nové 
prostory. Vyskotová doplnila, že FZS přejde pod Lékařskou fakultu, která bude dislokována  
v areálu v Zábřehu.  
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o stavu přípravných prací na zřízení Lékařské 
fakulty OU. 
 
 
 
Bod 5 
Text: Informace o personální struktuře akademických pracovníků OU 
 
Diskuse: Jirák uvedl, že není jednoduché tlačit jen na děkany. Vše je dáno stále se 
zpřísňujícími požadavky i na doktorandy. Podpora by měla být dána i jinou formou.   
Usnesení:  
AS OU bere na vědomí informaci o personální struktuře akademických pracovníků OU. 
 
 
Bod 6 
Text: Informace o organizaci povinných preventivních lékařských prohlídek 
 
Diskuse: AS PdF zaslal AS OU k vyjádření nespokojenost s povinnými preventivními 
lékařskými prohlídkami. Dostál se dotázal, zda OU zvažuje změnu závodního lékaře. 
Kvestorka uvedla, že lze zvažovat změnu lékaře. Jirák informoval, že MUDr. Menzlová a 
MUDr. Šplíchalová mají aprobaci z oboru pracovního lékařství a předkládaly vloni děkanovi 
návrh na zajištění této oblasti.  



Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o organizaci lékařských preventivních prohlídek 
a navrhuje vedení OU zvážit změnu lékaře pro provádění závodní lékařské péče.   
 
Hlasování: 
Pro:  19 Proti: 0 Zdrželo se: 2 
 
 
 
 
Bod 7 
Text: Různé 
 
1. Návrh delegáta do SK RVŠ 
Usnesení: AS OU navrhuje O. Hašku jako delegáta do SK RVŠ.  
Hlasování: 
Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
2. Doplnění členů do komisí AS OU.  
Do Ekonomické komise AS OU byli doplněni: Slovák, Noga, Jirák, Šobáň a Dolný. Drozd 
pověřil Slováka, aby se ujal dočasně funkce předsedy komise.  
 
 
3. Legislativní komise připraví na příští jednání podklady pro volbu nového AS OU.  
 
 
4.  Doplnění kandidáta do RVŠ za FSS.  
Usnesení: AS OU deleguje podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách v souladu s čl. IV. odst. 1 Statutu Rady vysokých škol kandidátku dr. Lenku 
Krhutovou do RVŠ za FSS. 
 
Hlasování: 
Pro:  20 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
 
Příští zasedání AS OU: 15. 12. 2008, 14 hodin, zasedací místnosti KFG - L105 
(Chittussiho 10) 
 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 
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