
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

23. března 2009 
 
Přítomni: UK 15, SK 4, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor dr. Fojtík, kvestorka ing. Poloková, p. Minářová 
 
 
 
 
Program:  

1. Průzkum značky OU 
2. Návrh vyhlášení voleb a volební komise pro volby do AS OU 
3. Projednání Studijního a zkušebního řádu OU 
4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku OU za rok 2008 
5. Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS OU 
6. Legislativní problematika voleb AS a členství v akademické obci 
7. Informace o stavu přípravy Absolventského portálu OU 
8. Výzva komise RVŠ - stanovisko k "Hradecké výzvě" 
9. Různé (volba náhradníka do SK RVŠ) 

 
 
 
 
Bod 1 
Text: Průzkum značky OU 
Senát byl seznámen se stavem průzkumu značky OU v roce 2008. Výsledky prezentovala  
p. Minářová, zástupkyně firmy provádějící průzkum. 
 
Bod 2 
Text: Návrh vyhlášení voleb a volební komise pro volby do AS OU 
Rektor předložil senátu návrh na vyhlášení voleb. Volby se uskuteční ve všech hlavních 
budovách jednotlivých fakult odděleně pro studenty a akademické pracovníky.  
Navržené složení hlavních volebních komisí: jednotliví proděkani a jeden zástupce studentů z 
každé fakulty. Studenty jmenuje do volební komise AS příslušných fakult.  
Navržené termíny: 
- vyhlášení voleb: do 31. 3. 2009 
- termín voleb: 22. 4. 2009 a 24. 4. 2009 
- nahlášení studentů do hlavních volebních komisí jednotlivými senáty fakult: 31. 3. 2009 
- podávání návrhů na kandidáty do AS OU: 17. 4. 2009 
- zveřejnění seznamů kandidátů do voleb AS OU: 20. 4. 2009 
- setkání akademické obce: 20. 4. 2009 od 14.30 
 
 
Bod 3 
Text: Studijní a zkušební řád OU 
Rektor OU předložil AS OU návrh Studijního a zkušebního řádu OU. Tento návrh byl 
předběžně projednán na zasedání AS OU v 02/2009. Na základě diskuse na tomto jednání 
proběhla jednání s jednotlivými fakultami a jejich děkany s cílem získat představu fakult  o 
možných změnách v tomto vnitřním předpise. S výjimkou bodu týkajícího se počtu 
zkušebních termínů (všechny fakulty s výjimkou PdF navrhují 1+1, PdF navrhuje zachování 
stávajícího stavu) bylo dosaženo shody na návrhu předkládaném AS OU. 



Diskuse: 
Drozd uvedl, že lze diskutovat o variantě se zachováním bonusového zkušebního termínu. 
Vyskotová upozornila na problém, kdy studenti absolvují zkoušky ve druhém nebo třetím 
termínu a často je jim studium ukončeno až u státnic. Drozd reagoval, že zrušení bonusového 
zkouškového termínu nemá na tuto skutečnost podstatný vliv. Jirák uvedl, že do prvního 
ročníku přicházejí studenti z různých škol. Od začátku studia se musí naučit velký rozsah 
látky, proto mnohým studentům může pomoct třetí termín zkoušky. Drozd informoval, že o 
známkování podle ECTS se bude dál jednat. Momentálně toto nebude zakomponováno do  
navrhovaného Studijního a zkušebního řádu. Zvažována byla možnost vykonávání státnic a 
obhajoby zvlášť, která by byla prospěšná pro PřF z pohledu zprůchodnění studia. Tato změna 
bude zvažována při přípravě příští aktualizace řádu. V případě posudků bakalářských prací 
bude zachován posudek oponenta a písemné vyjádření vedoucího, který už následně nemusí 
být přítomen u obhajoby.  
 
 
Usnesení: AS OU schvaluje předložený návrh Studijního a zkušebního řádu OU. 
 
Hlasování: 
Pro:  7 Proti: 9 Zdrželo se: 2 
 
 
 
Rektor předložil pozměněný návrh Studijního a zkušebního řádu OU zohledňující třetí 
bonusový termín zkoušek.  
 
Usnesení: AS OU schvaluje rektorem předložený pozměněný návrh Studijního a zkušebního 
řádu OU zachovávající třetí bonusový termín. 
 
Pro:  14 Proti: 2 Zdrželo se: 3 
 
 
 
Bod 4 
Text: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku OU za rok 2008 
Rektor OU předložil AS OU návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008.  
Po jednání KR v 03/2009 a upřesňujícím jednání s děkanem PdF byl Kolegiem rektora 
jednomyslně přijat následující návrh na rozdělení HV 2008 a kompenzaci zahrnutí části 
provozních prostředků některých fakult do tvorby HV 2008: 
 dle usnesení AS OU z 2. 2. 2009 (bod 2) se z HV 2008 vyčleňuje částka 1200 tis. Kč pro 

potřeby správy kolejí (nový informační systém, oprava rozvodů vody, pořízení nového 
vybavení pokojů), 

 dle usnesení AS OU z 2. 2. 2009 (bod 2) se z HV 2008 vyčleňuje částka 500 tis. Kč pro 
potřeby menzy (250 tis. Kč vratka za rok 2008, 250 tis. Kč nákup nového vybavení), 

 částka 2 935 tis. Kč z HV 2008 se rozdělí jako podíl fakult na tvorbě HV 2008, z toho 
- 92,5 tis. Kč pro FZS, 

 - 362 tis. Kč pro FF, 
 - 13 tis. Kč pro PřF, 

- 2 467,5 tis. Kč pro PdF (z toho jsou 2 000 tis. Kč účelově vázány po dohodě s vedením 
fakulty), 

 17 900 tis. Kč z HV 2008 se převede do FRIM OU pro pokrytí investičního plánu dle 
bodu 8 zápisu, 

 PřF získá v roce 2009 částku 270 tis. Kč z příjmu rektorátu OU za rok 2009, 



 PdF získá v roce 2009 částku 700 tis. Kč z příjmu rektorátu OU za rok 2009, 
 rektorát OU se bude finančně podílet na rekonstrukci opravy topení pro FF, 
 Vedení PdF se zavazuje investovat v roce 2009 částku 2 000 tis. Kč na rekonstrukci 

objektu na ul. Fr. Šrámka, zejména na rozšíření kapacit výukových prostor v tomto 
objektu. Čerpání této částky bude koordinováno s postupem rektorátních útvarů OU. 
Současně se jednou z investičních priorit OU a PdF stává rekonstrukce výukových kapacit 
v objektu na ulici Fr. Šrámka. 

 
Diskuse: 
Drozd uvedl, že akademická obec citlivě reagovala na rozdělování hospodářského výsledku 
OU. Kvestorka reagovala, že je potřeba si uvědomit, že prostředky zůstaly na univerzitě. Jirák 
se dotázal, zda jde o systémovou situaci, podle které bude hospodářský výsledek zpracováván 
i v budoucnu. Existují akce, které nelze realizovat v jednom roce a fakulta by měla mít určitou 
jistotu, že může s určitým získaným obnosem počítat i v příštím roce. Pro tento případ by 
měla být zcela jasně stanovená pravidla. Rektor odpověděl, že situace je o to složitější, že OU 
má zpracovaný investiční generel na období cca 5 let. Generel sanuje prostorové požadavky 
univerzity v období příštích cca 10 let. Realizace generelu vyžaduje cca 160 mil. Kč na příští 
tři roky. V dnešní době je pokryta téměř celá tato částka. Podmínkou je, že OU bude vytvářet 
prostředky, které na to lze použít (odpisy a zisk). Jiné finance na investiční akce použít nelze. 
Připravují se pravidla pro tvorbu minimálního zisku na každé fakultě. Jirák podotkl, že mají 
dálkové studium, kde si studenti platí jen první dva roky studia, a pokud se zisk odvede, nelze 
studentům třetí rok studia financovat. Rektor reagoval, že studenty třetího roku je nutné 
převést do řádného studia. Doplnil, že zisk se nevytváří ze standardních projektů, ale 
z přijímacích řízení, pronájmů, CŽV aj.  
 
Usnesení: 
AS OU schvaluje návrh vedení OU na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008. 
 
Hlasování: 
Pro:  16 Proti: 0 Zdrželo se: 3 
 
 
 
 
Bod 5 
Text: Návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS OU 
Rektor předložil návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS OU. Změna se týká úpravy 
článku 1, odstavce 7, kde chyběla výjimka pro Fakultu sociálních studií, týkající se počtu 
členů AS OU. 
 
Usnesení: AS OU schvaluje navrženou změnu Volebního a jednacího řádu AS OU. 
 
Hlasování: 
Pro:  19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 



Bod 6 
Text: Legislativní problematika voleb a členství v akademické obci 
Drozd seznámil AS OU s dopisem prof. Nováka, týkajícím se voleb do AS PřF, a to úplnosti 
seznamu akademických pracovníků PřF. Prof. Novák nezpochybňuje průběh voleb. Drozd 
uvedl rovněž informace z dopisu předsedkyně AS PřF. Dále sdělil, že AS PřF se měl obrátit 
se žádostí o seznam akademických pracovníků na děkanku fakulty. Seznámil AS OU se 
situací v platných vnitřních předpisech OU a fakult. Rektor doplnil, že zásadním dokumentem 
je Statut OU a vnitřní předpisy – Volební a jednací řád. Registrovaným dokumentem nejsou 
volební a jednací řády fakultních senátů. Z toho vyplývá, že registrované dokumenty jsou 
nadřazeny fakultním předpisům. Ve Volebním a jednacím řádu AS OU je uvedeno, že 
pracovníci si mohou zvolit, kde chtějí být členy akademické obce, tudíž fakultní senáty 
nemohou bránit svobodnému rozhodnutí těchto akademických pracovníků. Upozornil na fakt, 
že neexistuje kolektivní členství v akademické obci, ale členství individuální. Rektor navrhl, 
aby se touto záležitostí zabývala legislativní komise AS OU a vytvořila formulace závazné 
pro fakultní senáty. 
 
Stanovisko AS OU:  

a) Volební komise AS PřF zcela jistě ve věci prof. Nováka vážně pochybila. 
b) Prof. Močkoř je akademickým pracovníkem fakulty a nemusí žádat o začlenění do 

akademické obce. 
c) Část Volebního a jednacího řádu AS OU, týkající se zařazení pracovníků do fakultních 

senátů je nadřazená fakultním předpisům, takže pro volby do AS OU mohou být 
pracovníci automaticky přiřazení do akademické obce kterékoliv fakulty. Není však 
uvedena délka platnosti členství.  

d) I když je zařazení do fakultních senátů podle tohoto článku diskutabilní, Statut PřF i 
VaJŘ AS PřF umožňuje explicitně (jako jediná fakulta) zařazení celouniverzitních 
pracovníků do akademické obce fakulty, do které byli pracovníci ÚVAFM přijati na 
základě žádosti dle prezentace závěrečné zprávy AS PřF. 

e) AS OU bude celou věc konzultovat s právníkem. Legislativní komise připraví 
podklady pro jednání tak, aby se celá věc neopakovala. Na základě stanoviska 
právníka a legislativní komise budou upraveny vnitřní řídící normy jednotlivých 
fakult. 

f) AS OU po zvážení situace a vyjádření prof. Nováka nebude anulovat volby do AS 
PřF. 

 
 
Bod 7 
Text: Informace o stavu přípravy Absolventského portálu OU 
Na základě požadavku AS OU z 01/2009 informoval prorektor Fojtík AS OU o stavu 
realizace Absolventského portálu a systému práce s tímto portálem. 
 
Diskuse: 
Drozd poukázal na problém motivace studentů k registraci.  
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci o realizaci Absolventského portálu OU. 
 
 
 
 
 
 



Bod 8 
Text: Výzva komise RVŠ – stanovisko k „Hradecké výzvě“ 
 
AS OU vyjádří stanovisko na příštím zasedání AS OU. 
 
 
 
Bod  
Text: Různé 
 
1. Volba náhradníka do SK RVŠ (hlasování per rollam) 
 
Usnesení: Akademický senát schvaluje Evu Černochovou jako náhradníka delegáta  
do SK RVŠ. 
 
Hlasování: 
Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 9 
 
 
 
Příští zasedání AS OU: 20. 4. 2009, 13 hodin, v Aule OU 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 


