
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

21. března 2011 

 

Přítomni: UK 19, SK 9, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor prof. Lata, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. 

Poloková, p. Haška (SK RVŠ) 

 

 

Program:  

1. Studijní a zkušební řád OU 

2. Čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2010 – Priority 1 a 2 

3. Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2010 na OU 

4. Výsledek hospodaření  za rok 2010 a návrh jeho rozdělení 

5. Převod finančních prostředků z FRIMu OU do FRIMu PdF OU 

6. Materiály ke vzniku Institutu zahraničních studií 

7. Jednací řád Umělecké rady FU 

8. Různé  

 

 

 

Bod 1 

Text: Studijní a zkušební řád OU 

Prorektorka informovala o změnách ve Studijním a zkušebním řádu OU. První okruh změn se 

týkal změn souvisejících se zahraničním pracovištěm OU. Druhou oblastí bylo doplnění v 

oblasti doktorského studia a zpřesnění některých nejednoznačných formulací. Změna se týká 

rovněž zrušení třetího zkouškového termínu. Schválený nový řád bude platit od 1. 9. 2011. 

 

Diskuse: Drozd otevřel diskuzi ohledně možnosti vykonat státní závěrečnou zkoušku 

v květnu a obhajobu až v srpnovém termínu. Prorektorka reagovala, že tato problematika je 

diskutována i na studijní komisi. Diskuze se ustálila vždy na tom, že obhajoba předchází 

státní závěrečné zkoušce. Ústupek byl učiněn v tom, že student, který neobhájí práci, smí 

pokračovat dál. Prorektorka dále uvedla, že proti této možnosti existují protiargumenty, kdy   

student může na delší dobu odkládat obhajobu práce. Soustružník nesouhlasil se zrušením 

třetích termínů zkoušek. Problém může být v případě náročných zkoušek, kdy třetí termín 

umožnil studentům absolvovat zkoušku. Prorektorka reagovala, že dle Studijního a 

zkušebního řádu OU je potřeba vypsat potřebný počet termínů, což nelze fyzicky během 

zkouškového období zvládnout v případě zachování třetího termínu zkoušky. Soustružník 

uvedl, že se jedná o minimum studentů, tudíž nevidí problém s vypsáním třetího termínu. 

Drozd doplnil, že v případě, kdy je možnost se zapsat na další termín, není důvod pro 

vypuštění třetího termínu zkoušek. Nepřiklání se ke kladení dalších formálních překážek pro 

ukončení studia. Prorektorka argumentovala, že analýzy ukazují, že studenti třetí termín 

nestihnou, jelikož se zapisují na poslední termíny ve zkouškovém období. Zrušení třetího 

termínu zkoušek proto neovlivní průchodnost studia. Smolka se dotázal na administrativní 

náročnost třetího termínu zkoušky. Prorektorka odpověděla, že toto se musí evidovat ručně. 

Jirák považuje čtyři termíny, při možnosti zapsat si jeden předmět 2x, za dostatečné na 

ukončení předmětu. Prorektorka uvedla, že v okamžiku dvouoborového studia se objevují 

specifika, tudíž se nelze shodnout na jednotném postupu. Vždycky dojde ke kolizi u některých 

oborů. Soustružník navrhl oddělené hlasování komor. Rektor uvedl, že zkouška je výsledkem 

semestrálního výkonu studenta během studia. Je potřeba si uvědomit, že standardní průběh 

studia na VŠ je založen na průběžném studiu během semestru. Nelze hájit styl studia, který 

neodpovídá stylu studia na vysoké škole. Dále rektor navrhl upravenou variantu pro tři 



zkouškové termíny, kdy student bude muset žádat děkana o třetí zkouškový termín. 

Soustružník stáhl návrh na oddělené hlasování komor.  

 

Varianta – tři bonusové termíny – bude nutné žádat děkana fakulty. Prorektorka – děkan má 

30 dnů na vyřízení záležitosti. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Studijní a zkušební řád OU předložený rektorem OU 

s následující úpravou čl. 11, odstavec 2: Pokud student u zkoušky nevyhověl, má právo na 

konání jedné opravné zkoušky v rámci vypsaných termínů daného zkouškového období. 

Neuspěje-li student v tomto opravném termínu, může zkoušku mimořádně po písemné žádosti 

schválené děkanem opakovat podruhé v rámci vypsaných zkušebních termínů daného 

zkouškového období. Této možnosti však může využít ve studiu nejvýše třikrát. 

 

Hlasování:  

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 6 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Čerpání rozpočtu OU k 31. 12. 2010 – Priority 1 a 2 

Kvestorka komentovala čerpání rozpočtu OU v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 31. 12. 2010 dle 

chválených položek rozpisu rozpočtu pro rok 2010. Nevyčerpané prostředky v rámci P2 fakult 

přidělené celouniverzitním složkám byly účetně vráceny fakultám.  

 

Stanovisko EK AS OU: bez připomínek.  

 

Usnesení:. 
AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1 a 2 k 31. 12. 2010 

vztahující se k celouniverzitním subjektům OU (R, UK, CIT). 

 

 

Bod 3 

Text: Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2010 na OU 

Kvestorka informovala o vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2010 na OU. 

Příspěvek MŠMT je poskytován v několika ukazatelích. Příspěvek MŠMT v ukazatelích 

„A+B2+B3“ přidělený MŠMT na rok 2010 byl rozhodnutím AS OU v 3/2010 rozdělen mezi 

subjekty OU. V měsíci 10/2010 pak na základě krácení příspěvku ze strany MŠMT došlo 

rozhodnutím AS OU ke krácení příspěvku jednotlivým subjektům. Příspěvek ukazatele „C“ 

(stipendia PGS) je přidělován fakultám. Příspěvek ukazatele „S“ (sociální stipendia) a 

ukazatele „U“ (ubytovací stipendium) je obhospodařován Rektorátem OU. Z tohoto příspěvku 

jsou pak vyplácena stipendia v souladu se Stipendijním řádem OU. 

K 31. 12. 2010 byl celkově za OU nevyčerpán neinvestiční příspěvek ve výši  

7.327.829,78 Kč. V rámci jednotlivých subjektů OU je však zůstatek značně nevyrovnaný. 

Jedná se však o účetní problematiku, která bude vyřešena následujícím způsobem: 

- V rámci účetních operací r. 2011 dojde k přeúčtování zůstatku příspěvku (zdroj 

1100) z Rektorátu OU na fakulty. 

- Záporný zůstatek FF ve výši 4.266.011,79 Kč, který účetně dokrývá PřF 

(3.992.907,- Kč) a LF (273.104,79 Kč), Filozofická fakulta dokryje v případě PřF 

převedením prostředků z FPP ve výši 3.723.015,06 Kč a z FRIM ve výši 

269.891,94 Kč, v případě LF převedením prostředků FRIM ve výši  

273.104,79 Kč). 



 

Stanovisko EK AS OU: bez připomínek.  

 

Usnesení:  

AS OU bere na vědomí celkový zůstatek příspěvku k 31. 12. 2010 ve výši 7.327.829,78 Kč a 

jeho převedení do FPP v souladu § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a čl. 5 

odst. 8 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření. 

 

 

 

Bod 4 

Text: Výsledek hospodaření  za rok 2010 a návrh jeho rozdělení 

Kvestorka uvedla, že výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2010 je kladný ve výši 

7 606 804,25 Kč. Tento účetní výsledek hospodaření byl v souladu se zněním zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, upraven o položky snižující a zvyšující 

základ daně a po odpočtu daně z příjmu právnických osob se započtením slev na dani vzešel 

výsledek hospodaření po zdanění, který činí 6 763 654,25 Kč. 

V souladu s § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Přílohy č. 9 ke Statutu 

OU – Pravidel hospodaření OU musí být výsledek hospodaření rozdělen do jednoho či více 

z následujících 4 fondů VVŠ (Rezervní fond, Fond reprodukce investičního majetku, Fond 

odměn, Fond provozních prostředků). 

 

Příděl do fondů se navrhuje takto: 

- 6 763 654,25 Kč přidělit do FRIMu subjektů OU tak, jak se na jeho tvorbě 

podílely. Při návrhu rozdělení byla plošně rozpočtena vypočtená daň z příjmu 

právnických osob, přičemž ztrátu menzy pokrývá zisk kolejí, ztrátu rektorátu 

vzniklou zejména odepsáním pohledávek za společností Ostravská univerzita – 

Servis, s.r.o. pokrývá zisk celouniverzitních složek (UK, CIT), i když neúplně. 

 

Stanovisko EK AS OU: bez připomínek.  

 

Diskuse: Rektor uvedl, že zisk je nezbytný pro vytváření FRIMu, přestože se musí zdaňovat. 

Možnosti vytvářet FRIM se výrazně snižují (zdaněný zisk nebo odpisy). Drozd se dotázal, jak 

vypadá situace s MEC. Rektor reagoval, že jde o obecně prospěšnou společnost. OU neručí za 

závazky MEC. Nepříznivou situaci v MEC z předchozího období se podařilo zvrátit. Centrum 

má projekty, ze kterých může vytvářet zisk na pokrytí své režie. Záležitost MEC je nejasná 

v jedné věci, jelikož je neodůvodněný význam existence MEC pro OU. MEC bude 

pravděpodobně vtažen do Pedagogické fakulty. Zanikne po ukončení všech evropských 

projektů, které v tuto chvíli řeší.  

Usnesení: AS OU v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a 

v souladu s článkem 5 odst. 9 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření schvaluje 

přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2010 (zisku) do fondů OU v následující 

výši: 

- Fond odměn (FO)                     0,00 Kč 

- Fond provozních prostředků (FPP)                   0,00 Kč 

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)   6 763 654,25 Kč 

- Rezervní fond (RF)          0,00 Kč 

Celkem        6 763 654,25 Kč 

 

přičemž příděl do FRIMu jednotlivým subjektů OU činí: 

11 LF     2 182 400,00 Kč 



20 FSS          17 500,00 Kč 

25 FF     2 385 700,00 Kč 

31 PřF            9 500,00 Kč 

45 PdF     1 991 354,25 Kč 

50 FU            2 100,00 Kč 

84 menza         0,00 Kč 

85 koleje       175 100,00 Kč 

90 R                   0,00 Kč 

91 UK        0,00 Kč 

92 CIT        0,00 Kč 

94 ÚVAFM       0,00 Kč 

96 EVISP       0,00 Kč 

Celkem    6 763 654,25 Kč 

 

 

Hlasování:  

Pro: 28 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 5 

Text: Převod finančních prostředků z FRIMu OU do FRIMu PdF OU 

Hospodářský výsledek celouniverzitních složek za rok 2010 skončil se zápornou hodnotou ve 

výši 525.249,46 Kč. Interní pravidla OU stanoví, že ten subjekt, který HV vytvoří, si jej po 

zdanění ponechává. Aby nedošlo k poškození fakult vytvářejících HV, musí rektorát vyrovnat 

svůj záporný výsledek, a to tím, že prostředky vrátí.  

Vzhledem k tomu, že v rámci rozdělování HV za 2010 neobdržela PdF celou výši svého 

podílu na tvorbě HV OU, bude jí tento rozdíl ve výši 525.249,46 Kč vyrovnán z FRIMu OU. 
 

Usnesení:  
AS OU souhlasí s převodem 525.249,46 Kč z FRIMu OU do FRIMu PdF OU. 

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrželo se: 3 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 6 

Text: Materiály ke vzniku Institutu zahraničních studií 

Rektor informoval o záměru zřídit Institut zahraničních studií, což souvisí se záměrem aktivně 

rozšiřovat možnosti placeného studia zahraničních studentů. Pro organizační realizaci je 

potřeba vytvořit systém, který umožní tyto záležitosti efektivně řídit. Na úrovni OU by 

vzniklo zařízení, které by koordinovalo aktivity na detašovaných pracovištích a bylo by 

místem, přes které fakulty uskutečňují tyto aktivity.  
 

Stanovisko Legislativní komise AS OU: bez připomínek. Komise upozornila na formální 

chybu v nadpisu článku 2. 

 

Diskuse: Drozd se dotázal, jakým způsobem bude zajištění kvalita studia na zahraničním 

pracovišti. Rektor uvedl, že je potřeba dodržet podmínky akreditační komise pro tento způsob 



vzdělávání. Bude nutná průběžná kontrola a zaměstnání zahraničních odborníků na OU. 

Kvalifikační struktura zahraničních oborů je analogická, jako je v ČR. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje vznik Institutu zahraničních studií OU. 

Hlasování:  

Pro: 24 Proti: 0 Zdrželo se: 4 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

Usnesení:  AS OU schvaluje předložené změny ve vnitřních předpisech OU související se 

vznikem tohoto institutu. 

Hlasování:  

Pro: 23 Proti: 0 Zdrželo se: 5 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Organizační řád Institutu zahraničních studií OU. 

Hlasování:  

Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 6 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 7  

Text: Jednací řád Umělecké rady FU 
 

Stanovisko Legislativní komise AS OU: bez připomínek. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje změnu Jednacího řádu Umělecké rady FU. 

 

Hlasování:  

Pro: 28 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

 

Bod 8 

Text: Různé 

1.  Zpráva o činnosti SK RVŠ 

Ondřej Haška informoval AS OU o činnosti SK RVŠ. Drozd požádal Hašku o zasílání 

důležitých materiálů jednatelce AS OU, která je předá dál. 

 

2.  Rozpočet AS OU 

Před příštím zasedáním AS OU bude svolaná EK AS OU. Na programu bude stanovení 

rozpočtu AS OU pro rok 2011. Jednání se zúčastní předseda AS OU a jednatelka AS OU. 

 

3. OP VaVpI, PO 4 

Mulková se dotázala na stav projektu OP VaVpI, předloženého v prioritní ose 4 s názvem 

Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a 

výzkumu OU. Rektor informoval, že bylo podáno druhé odvolání k projektu. Z probíhajících 

jednání na MŠMT vyplývá, že došlo k poškození OU. V tuto chvíli jde stále o otevřenou 

záležitost.  



Příští zasedání AS OU: 18. 4. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 

Další zasedání AS OU:, 16. 5. 2011, 20. 6. 2011  

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikoval: Drozd 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 21. března 2011 

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. omluven 

MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 

MgA. František Kowolowski zúčastnil se 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. omluvena 

Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnila se 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. omluven 

PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 

RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. zúčastnil se 

LF 

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. zúčastnila se 

FSS 

Ing. Petr Kazík omluven 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Iva Kuzníková omluvena 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Barbora Ručková zúčastnila se 

Petra Křivánková omluvena 

FF 
Ondřej Kroupa omluven 

Bc. Jana Bolková zúčastnila se 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner zúčastnil se 

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 

Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Lucie Prokešová zúčastnila se 

Andrea Tenglerová omluvena 

FSS 
Markéta Čiháková zúčastnila se 

Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


