
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu OU 

2. února 2009 
 
Přítomni: UK 17, SK 5, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková,  
kvestorka ing. Poloková 
 
 
Program:  

1. Rozpočet OU pro rok 2009 
2. Volební a jednací řád AS PřF OU 
3. Různé 

 
 
Bod 1 
Text: Rozpočet OU pro rok 2009 
 
1. Návrh rozpočtu pro rok 2009 
Rektor OU předložil AS OU návrh rozpočtu OU pro rok 2009, uvedený v souboru „Rozpočet 
2009.xls“. Součásti předkládaných materiálu byl i soubor „Podklady pro jednání o rozpočtu 
OU na rok 2009.doc“ se zdůvodněním některých postupů při tvorbě rozpočtu. Tento návrh 
rozpočtu byl s jednomyslným souhlasem přijat na jednání KR v 01/2009. V případě změny 
výše rozpočtu pro OU budou zachovány předkládaná rozpočtová pravidla.  
 
Stanovisko EK AS OU: Slovák informoval, že komise neshledala nic závažného, co by 
bránilo projednávání rozpočtu. Menší připomínky jsou k následujícím položkám v rozpočtu. 
V případě aktivity TEP komise souhlasí s navrhovaným rozpočtem, ale chybí konkretizace 
částky za IS. Komise doporučila zvážit formu odměny členům AS OU. Komise souhlasí  
s finanční podporou FSS za předpokladu, že v dalším roce si tato fakulta zajistí vlastní 
finance. EK požádala o vysvětlení výpočtu odvodů z jednotlivých fakult pro FSS a způsobu 
financování IEM. EK dále doporučila v průběhu příštího roku znovu přehodnotit metodiku 
financování Priorit I.  
  
 
Diskuse: 
Rektor sdělil, že nelze určit částku za IS pro TEP, protože není známa. Otázkou zůstává 
problematika financování TEP, kde je největším problémem princip objednávání a závaznosti 
objednávání jednotlivých aktivit. Optimálním řešením by byla částečná úhrada aktivit 
studenty při přihlašování. Toto musí být vyřešeno informačním systémem. Dále rektor uvedl, 
že výše finanční částky odvedené z jednotlivých fakult pro podporu FSS byla stanovena na 
základě vzájemné dohody fakult. Smolka podotkl, že financování FSS je nesystémové řešení, 
protože není znám algoritmus dohody o přidělení financí na FSS. Rektor odpověděl, že 
dohoda fakult vychází z následujících faktů. PřF jako jediná dodržela stanovené počty 
studentů. Důsledek pro PřF je, že finance na OU se rozdělují podle nižšího normativu než je 
průměrný normativ MŠMT. Ve výsledku PřF, která má méně studentů a nepřekročila počet 
přijatých studentů, je penalizována. Z tohoto důvodu vznikla dohoda děkanů o způsobu 
odvádění financí pro FSS. Smolka podotkl, že by nebylo vhodné, aby vznikaly další výjimky. 
Smolka podotkl, aby nezačaly vznikat další výjimky. Rektor sdělil, že FSS je výjimkou pro 
letošní rok z důvodu toho, že MŠMT striktně stanovilo počty studentů a FSS nemohla tento 
počet překročit.  



Dále rektor uvedl, že v případě financování činností IEM byl zachován princip nákladového 
financování institutu dle požadavků na zjištění výuky z jednotlivých fakult. Dostál se dotázal, 
proč není IEM financováno za odučené studentokredity. Rektor reagoval, že cílem je 
minimalizovat duplicity, které na OU jsou. Předložený návrh je pro fakulty výhodný, protože 
fakulta zaplatí stejně, jako by platila za externí zajištění výuky. Jde o motivační opatření. 
Každá fakulta má možnost se rozhodnout, jak zajistí výuku ekonomických předmětů.  
Jirák se dotázal, zda je do rozpočtu zakalkulován specifický výzkum. Rektor odpověděl, že 
specifický výzkum je započítán stejným algoritmem jako v minulých letech. Klíčovým 
ukazatelem tedy je objem grantů v CEP. Dále upozornil na to, že čerpání financí za specifický 
výzkum je přesně stanoveno. 
Noga položil otázku týkající se stanovení výpočtu Priorit I. Rektor reagoval, že se odvody pro 
Priority I počítají ze tří kritérií: studentokredity, mzdy, ostatní činnosti. Objektivně nelze  
poměr těchto kritérií stanovit. Systém je otevřený a je možné jednat o případných úpravách. 
Čabalová sdělila, že FU nemůže jít do projektů vědy a výzkumu a příjem za studentokredity 
je jediným příjmem fakulty. Rektor doplnil, že pro případná jednání o změně rozpočtových 
pravidel je nutné nalézt opodstatněný důvod. Drozd uvedl, že změnu lze navrhnout při 
přechodu OU na ECTS, čímž dojde ke změně váhy studentokreditů.   
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje rozpočet OU pro rok 2009 předložený rektorem OU v souboru „Rozpočet 
2009.xls“.  Případná úprava ze strany MŠMT bude schvalována v AS OU.  
 
Hlasování: 
Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
2. Návrh na princip rozdělení hospodářského výsledku OU za rok 2008 
Rektor OU předložil AS OU princip návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 
(soubor „Podklady pro jednání o rozpočtu OU na rok 2009.doc“). Tento princip vychází 
z nutnosti zajistit dostatečné finanční zdroje pro investiční akce plánované v období příštích  
3 let.  
 
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje princip rozdělení hospodářského výsledku OU za rok 2008.  
 
 
Hlasování: 
Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 



 
Bod 2 
Text: Volební a jednací řád AS PřF OU 
 
Legislativní komise  doporučuje přijmout volební a jednací řád AS PřF OU. 
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje Volební a jednací řád AS PřF OU. 
 
Hlasování: 
Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
  
 
Bod 3 
Text: Různé 
 
1. Portál absolventů  
Předsedkyně AS PřF OU upozornila na stav portálu absolventů. AS OU žádá o vyjádření 
k portálu na příštím zasedání.  
 
2. Studijní a zkušební řád OU 
Na příštím zasedání bude projednáván Studijní a zkušební řád OU. Členové AS připraví 
případné připomínky k platnému řádu.  
 
Příští zasedání AS OU: 23. 2. 2009, 14 hodin, v aule OU  
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


