
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

15. června 2009 
 
Přítomni: UK 15,  SK 9, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, kvestorka ing. Poloková 
 
Program:  

1. Plán činnosti AS OU na rok 2009 
2. Volba komisí AS OU (ekonomické a legislativní, popř. dalších) 
3. Informace o záměrech MŠMT na financování VŠ v roce 2010 
4. Předběžný záměr MŠMT na financování institucionálního výzkumu 
5. Přehled investičních akcí OU na období 2009–2010 
6. Návrh na nového člena VR OU 
7. Různé 
 

 
Bod 1 
Text: Plán činnosti AS OU na rok 2009 
Drozd uvedl, že plán činnosti AS OU na rok 2009 bude stanoven v návaznosti na dokumenty, 
které bude předkládat vedení OU (metodika rozpočtu, aktualizace dlouhodobého plánu, 
rozvojové projekty atd.). Rektor sdělil, že do konce června bude AS OU zaslán předběžný 
seznam klíčových bodů předkládaných do konce roku senátu. Další plán činnosti zahrnuje 
definování procesů v senátu, podklady pro proces volby rektora, proces schvalování rozpočtu 
a jeho kontroly (ekonomická komise), zahájení koordinace činností SK a Stavovské unie 
studentů (studentská komora). Drozd informoval, že v říjnu proběhne dvoudenní výjezdní 
zasedání AS OU. Předběžný program: seznámení s cíli a plněním DZ OU, aktuální stav 
přípravy Lékařské fakulty, principy rozdělování rozpočtu, problematika a koncepce OU při 
hodnocení VaV, problematika návrhu nového vysokoškolského zákona, strategie změn 
Studijního a zkušebního řádu OU v důsledku zavedení změn ECTS, problematika vztahu 
fakult vzhledem k celouniverzitní strategii.  
 
 
Bod 2 
Text: Volba komisí AS OU (ekonomické a legislativní, popř. dalších) 
Komise budou voleny na příštím zasedání AS OU. 
Předběžné návrhy do Legislativní komise AS OU: Panáček, Nedomová, Novák, Dostál. 
Předběžné návrhy do Ekonomické komise AS OU: Slovák, Šobáň, Rumpel, Sochorová. 
 
 
Bod 3 
Text: Informace o záměrech MŠMT na financování VŠ v roce 2010 
Rektor seznámil AS OU se záměrem MŠMT na financování VŠ v roce 2010. Limit počtu 
nově přijatých studentů pro rok 2009/2010 zůstává stejný jako vloni. Původní návrh, podle 
kterého dostanou VŠ 100 % rozpočtu, pokud přijmou maximálně -10 % navrženého počtu 
studentů pro přijetí, nebyl letos přijat. Pro rok 2010 se vedle normativu za studenta a 
absolventa nově zavádí kvalitativní normativ. Mění se rovněž váha jednotlivých normativů 
(normativ na studenta 85 % rozpočtu, normativ na absolventa 10 %, kvalitativní normativ  
5 %). Kvalitativní normativ bude stanoven na základě bodového hodnocení výsledků VaV za 
období 2004–2008 (váha 50 %), součtu všech vlastních příjmů (15 %), počtu profesorů a 
docentů (10 %) a počtu vyjíždějících a zahraničních studentů se započtením délky pobytu  
(25 %).  



Dále rektor prezentoval dopady změn ve financování VŠ na OU. V roce 2011 lze 
předpokládat snižování váhy normativu za studenty na celkovém rozpočtu VŠ. Lze 
předpokládat pokles příjmů v důsledku zavedení kvalitativního normativu. Podíl OU na 
studentech v rámci ČR zůstává stejný. Roste normativ na absolventa, klesá normativ na 
studenta. Předpokládá se, že v roce 2010 se pod 100 % letošního rozpočtu dostane 1 nebo 2 
fakulty. Je nutné zvýšit ukazatele vědy, kvality a počtu doktorských studentů, s čímž souvisí 
podpora těch magisterských oborů, na které navazují doktorské obory. U doktorských 
studentů není zaveden limit financovaných studentů.  
 
Diskuse: 
Dostál podotkl, že je překvapivé, že se počítají jen ty publikace, které jsou uvedeny v RIVu.   
Rektor uvedl, že je nutné připojit bodově hodnocené publikace, které nejsou vázány na grant, 
ke specifickému výzkumu. Feber se dotázal na limity počtů přijímaných studentů. Rektor 
reagoval, že je nutné respektovat určitá specifika na OU. FSS má nesystémově povolené  
zvyšování počtů studentů. Dalším specifikem je zvyšování počtu navazujících magisterských 
studentů pro podporu doktorských oborů. Budou stanoveny tři kategorie studentů: financování 
studenti, povolené navýšení studentů (např. FSS) a kategorie nefinancovaných studentů, kdy  
fakulty mohou studenty přijmout, ale nebudou mít na ně přidělené finance. Jirák se dotázal na 
postihy za přijaté nadlimitní studenty. Rektor uvedl, že od minulého roku MŠMT odečítá 
studenty s průměrným koeficientem dané univerzity, což v některých případech bylo ztrátové. 
V příštím roce není odpočet znám, ale minimálně bude odečítán průměrný normativ. Rumpel 
se dotázal, jak bude vypadat systém vnitřního přerozdělení kvalitativního normativu na 
fakulty. Rektor odpověděl, že bude modelován relativně podobný princip, na základě kterého 
finance přicházejí z MŠMT. Dostál upozornil, že v databázi PUBL chybí hodnocení podle 
RIVu. Rektor reagoval, že do konce června probíhá modifikace PUBLu s ohledem na 
hodnocení dle RIV. Body budou počítány podle bodování Rady vlády. 
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci rektora OU o záměrech MŠMT na financování v roce 2010 
a o možných dopadech těchto změn na rozpočet OU. 
 
 
Bod 4 
Text: Předběžný záměr MŠMT na financování institucionálního výzkumu 
Rektor informoval o změnách ve financování institucionálního výzkumu. Od roku 2010 se 
finance budou rozdělovat podle výsledků vědy a výzkumu, tj. podle bodů za publikace 
v RIVu. V roce 2010 budou na výzkumné záměry poskytnuty jen 2/3 státních financí. 1/3 
bude rozdělena podle toho, kolik publikačních bodů záměr získal. V roce 2011 bude 
poskytnuta 1/3 ze státních financí, 2/3 podle publikační bodů a v roce 2012 bude vše 
rozdělené podle publikačních bodů. Ve výsledku budou VŠ dostávat více financí, AV ČR  
bude mít pokles financí.  
Základní návrh využití financí institucionálního výzkumu na OU:  

- 10 % na pokrytí nákladů pro priority I, 
- 50–70 % na vyplacení přímých odměn pracovníkům, kteří se podílejí na vytváření 

publikačních bodů podle jejich objemu publikačních bodů, 
- 50–30 % k rozdělení fakultám podle podílu na publikačních bodech. Fakulty 

rozhodnou o dalším využití těchto financí. ÚVAFM dostane peníze podle svých 
publikačních bodů. 

 
 



Diskuse:  
Drozd reagoval, zda je nutné odvádět 10 % do priorit I, jestliže je většina výzkumných aktivit 
vázaná na granty, ze kterých se už platí režie na pokrytí režijních nákladů. Rektor reagoval, že 
se předpokládá snížení odvodů za studenty do priorit I. Rumpel se dotázal, proč je rozhodnuto 
zohledňovat pouze RIV. Rektor odpověděl, že se jedná o diskutovanou záležitost. Otázka je, 
zda se podaří přesvědčit Radu vlády. Dostál se dotázal, zda existuje pro tento rok tabulka 
bodů pro jednotlivé výstupy. Rektor uvedl, že návrh je zpracován. Prošel připomínkovým 
řízením na úrovni vlády, ale není jasné, zda dojde ke změnám bodového hodnocení. Drozd 
uvedl, že je systém v současné době jednostranně zaměřený na impaktované časopisy. 
Rumpel položil otázku, jaký je vztah vedení k 7. rámcovému programu. Rektor uvedl, že se 
jedná o dvě odlišné věci, požadované výstupy a granty. Mezi oběma nejsou vazby, a proto 
nelze jednoznačné říct, na co se zaměřit. Společným průnikem jsou finance. Záleží na 
fakultách, na co se zaměří. Dostál reagoval, že fakulty se mohou rozhodnout samy, jak budou 
k této záležitosti přistupovat, což by měly schválit i fakultní senáty. Rektor uvedl, že bude 
nutné stanovit, jakým způsobem budou zabezpečeny jednotlivé činnosti na období příštích 3 
až 4 let. Toto budou na jednotlivých fakultách následně diskutovat děkani a fakultní 
akademické senáty.  
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci rektora OU o záměrech MŠMT na institucionální 
financování výzkumu v roce 2010 a o možných dopadech těchto změn na rozpočet OU. 
 
 
Bod 5  
Text: Přehled investičních akcí OU na období 2009–2010 
Kvestorka předložila přehled investičních akcí na rok 2009: 
Chittussiho II:  

- probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby,  
- zahájení stavby 08/2009,  
- financováno formou PROGFIN MŠMT,  
- předpoklad profinancování 25 mil. Kč v 2009, 88 mil. Kč v 2010, 82 mil. Kč v 2011.  

 
Přeložky objektu K:  

- výběrové řízení na dodavatele ukončeno,  
- financováno ze zdrojů OU,  
- realizace 7–9/2009,  
- předpokládaný objem financí 6,4 mil Kč. 

 
Demolice a stavba objektu „K“:  

- vydáno rozhodnutí o odstranění stavby,  
- termín vyklizení objektu 6/2009,  
- financování z prostředků OU (nová metodika OP VaVpI neumožňuje uznat tyto 

náklady),  
- termín realizace demolice 8–10/2009,   
- předpokládaný objem financí 12 mil. Kč v roce 2009,  
- stavba závislá na získání a na termínech projektu OP VaVpI  IT4innovations, plán pro 

rok 2010 50 mil. Kč. 
 
Institut environmentálních studií – Botanická zahrada:  

- projektová dokumentace zpracována,  
- vyřizuje se stavební povolení,  
- materiál odevzdán do projektu VaVpI,  



- projekční činnosti financovány z RP 2009 doc. Klimeše,  
- termín realizace závisí od získání projektu VaV pI, předpoklad financování v roce 

2010 16 mil. Kč. 
 
Zateplení objektu „E“, ul. Čs. Legií: 

- vydán souhlas SFŽP,  
- probíhá výběrové řízení na dodavatele,  
- harmonogram předán fakultě,  
- termín realizace 7–10/2009,  
- financováno ze SFŽP a OU (předpoklad 10 + 5 mil. Kč ). 

 
Rekonstrukce topení na objektu „D“, ul. Reální: 

- zpracována projektová dokumentace,  
- probíhá výběrové řízení na dodavatele,  
- termín realizace 7–8/2009,  
- financováno z vlastních zdrojů, předpoklad 4 mil. Kč, ( 2 mil. Kč OU a 2 mil. Kč  

FF OU). 
 
Zateplení objektu „C“, ul. Bráfova: 

- vydán souhlas SFŽP,  
- probíhá výběrové řízení na dodavatele,  
- harmonogram předán fakultě, 
- termín realizace 7–10/2009,  
- financováno ze SFŽP a OU (předpoklad 10 + 10 mil. Kč). 

 
Rekonstrukce audiotechniky v Aule OU: 

- předpokládaný termín realizace 7–8/2009,  
- financováno z RP doc. Klimeše, cca 1,5 mil. Kč. 

 
Klimatizace na CIT (telefonní ústředny): 

- předpokládaný termín realizace 7–9/2009,  
- financováno z RP ing. Polokové, cca 1 mil. Kč. 

 
Rekonstrukce telefonních ústředen na objektech Reální, Dvořákova, CIT a Podlahova: 

- předpokládaný termín  realizace 7–12/2009,  
- financováno z RP ing. Polokové, cca 2,5 mil. Kč. 

 
Oprava střechy objektu Podlahova: 

- zpracována projektová dokumentace,  
- ukončeno výběrové řízení na dodavatele,  nyní fáze odvolání se účastníka – zdržení,  
- nutná koordinace prací se zateplováním,  
- předpokládaný termín realizace 6–9/2009,  
- financováno z OU (2 mil. Kč)  a FU OU (6 mil. Kč). 

 
Zateplení objektu Podlahova 3: 

- vydán souhlas SFŽP,  
- probíhá výběrové řízení na dodavatele,  
- harmonogram předán fakultě,  
- termín realizace 7–10/2009,  
- financováno z SFŽP a OU (předpoklad 10 + 9 mil. Kč). 

 
 



Rekonstrukce objektu Fr. Šrámka – vchod: 
- zpracována projektová dokumentace,  
- probíhá řízení ke stavebnímu povolení,  
- výběrové řízení na dodavatele v realizaci,  
- nutná koordinace vzhledem k dalším pracím v objektu,  
- termín realizace 7–9/2009,  
- financování ze strany OU (4 mil. Kč). 

 
Rekonstrukce objektu Fr. Šrámka – administrativní budova: 

- dokončuje se projektová dokumentace,  
- nutná koordinace vzhledem k dalším pracím v objektu,  
- předpoklad zahájení  realizace 9/2009,  
- snaha o zařazení této akce do PROGFIN MŠMT, celkové předpokládané náklady  

60 mil. Kč,  
- financuje OU, v roce 2009 lze prostavět 10 mil.Kč, zbývající část v r. 2010. 

 
Rekonstrukce objektu ZU – anatomická patologie (pitevny): 

- dokončeny projekční činnosti dokončeny,  
- probíhá řízení ke stavebnímu povolení,  
- předpoklad realizace 9–11/2009,  
- projekční činnosti financovány z RP 2009 doc. Klimeše,  
- vlastní realizace předpoklad ve výši 3,1 mil. Kč financuje OU a FZS. 

 
Rekonstrukce křídla bývalého objektu gynekologicko-porodnické kliniky: 

- probíhají projekční práce,  
- předpoklad termínu vlastní realizace r. 2010,  
- financováno z prostředků SMO, MSK a OU,  
- souvisí se zapojením OU do připravovaných projektů VaVpI Lékařská fakulta a 

Centrum biomedicínského výzkumu 
 
 
Rektor uvedl, že v roce 2009 bude profinancováno cca 90 mil. Kč. Je reálná šance získat 
finance z OP pro výstavbu nového objektu K.  
 
Diskuse:  
Rumpel se dotázal, zda jsou dobře zabezpečeny mechanismy kontroly vynaložení finančních 
prostředků s ohledem na kvalitu dodávek od stavebních firem. Kvestorka reagovala, že OU se 
ve fázi výběrových řízení obrací na profesionální stavební firmy. Problematické jsou 
rekonstrukce starých budov, kde se mohou objevit neplánované výdaje. 
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci rektora OU o plánu investičních akcí na období 2009–2010 
a o postupu realizace tohoto plánu. 
 
Bod 6 
Text: Návrh na nového člena VR OU 
Rektor OU předkládá AS OU návrh na jmenování prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D.,  
členkou Vědecké rady OU.  Navrhovaná je proděkankou pro pedagogickou činnost Zdravotně 
sociální fakulty JČU České Budějovice. Je významnou vědeckou pracovnicí zabývající se 
problematikou ošetřovatelství a je autorkou desítek odborných a vědeckých publikací v tomto 
oboru. Současně je členkou Akreditační komise MŠMT a předsedkyní stálé pracovní skupiny 
pro nelékařské zdravotnické obory. 



 
Usnesení: 
AS OU schvaluje návrh rektora OU na jmenování prof. PhDr. Valérie Tóthové, Ph.D., 
členkou Vědecké rady OU. 
 
Hlasování: 
Pro:  24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
 
 
 
Termíny příštích zasedání AS OU:  
- 21. 9. 2009, 14 hod. v Aule OU 
- 19. 10. 2009, 14 hod. v Aule OU 
- 16. 11. 2009, 14 hod. v Aule OU 
- 21. 12. 2009, 14 hod. v Aule OU 
 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 15. června 2009 

 
KAP 

FU 

Doc. MgA. Dušan Foltýn omluven 
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. - 
MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 
MgA. František Kowolowski omluven 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 
Mgr. Irena Šebestová, CSc. omluvena 
PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnila se 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 
Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc. zúčastnil se 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. omluven 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. omluven 
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. zúčastnil se 

FZS 

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. zúčastnila se 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. omluvena 

FSS 
Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 
Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 
 
 
SK 

FU 
Martin Smutný omluven 
Petra Křivánková zúčastnila se 

FF 
Bc. Michal Panáček  zúčastnil se 
Bc. Jana Bolková zúčastnila se 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 
Ivana Maňáková zúčastnila se 

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 
Adam Soustružník zúčastnil se 

ZSF 
Lukáš Klega omluven 
Andrea Tenglerová zúčastnila se 

FSS Eva Nedomová zúčastnila se 
 


