
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

18. dubna 2011 

 

Přítomni: UK 19, SK 7, podrobně viz prezenční listinu 

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

ing. Poloková, p. Haška (SK RVŠ) 

 

 

Program:  

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2010  

2. Projednání Výroční zprávy o hospodaření OU za rok 2010, audit účetní uzávěrky 

za rok 2010 

3. Hodnocení plnění Dlouhodobého záměru OU na období 2006–2010 

4. Informace o metodice MŠMT pro stanovení počtu financovaných studentů 

5. Změny vnitřních předpisů FSS 

6. Vnitřní předpisy Lékařské fakulty OU 

7. Rozpočet AS OU 

8. Různé 

 

 

V úvodu zasedání AS OU Smolka podal návrh na doplnění programu zasedání o projednání 

vnitřních předpisů Lékařské fakulty OU. Návrh byl jednohlasně schválen.  

 

 

Bod 1 

Text: Projednání Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2010  

Rektor OU předloţil AS OU pracovní verzi Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2010. Tato 

verze, jejíţ struktura opět plně reflektuje poţadavky MŠMT, prošla věcnou korekturou 

garanty jednotlivých tematických celků, neprošla však (z časových důvodů) výsledným 

grafickým zpracováním ani výslednou jazykovou korekturou. Tyto úpravy budou provedeny 

aţ po jednání AS OU a po případném zapracování připomínek vzešlých z tohoto jednání.  

Rektor prezentoval vybrané trendy vývoje z oblasti studijní, vědecko-výzkumné a 

ekonomické: 

- Nepodařilo se zastavit nárůst počtu studijních programů (rok 2010 – 116 programů). 

- Podařilo se zastavit propad počtu zahraničních studentů díky zaloţení zahraničního 

pracoviště.  

- Zastavil se pokles počtu účastníků CŢV. 

- Zastavil se poklesu počtu přihlášek ke studiu na OU.  

- Pokračoval nárůst počtu zapsaných studentů do 1. ročníku.  

- Pokračoval nárůst celkového počtu studentů na OU. 

- Zvyšoval se rozdíl mezi financovanými a fyzickými studenty (cca 6 % 

nefinancovaných studentů). 

- Podařilo se udrţet podíl doktorských studentů. 

- Neustále roste podíl neúspěšných studentů z celkového počtu studentů, ale zvyšuje se 

podíl absolventů. 

- Udrţel se objem finančních prostředků z grantů. 

- Zvýšil se objem publikačních výstupů o 80 %. 

- Klesla celková dotace na studenty, přičemţ výrazně klesá dotace na jednoho studenta.  

- Nárůst byl zaznamenán u investičních dotací.  

 

 



Diskuse:  
Soustruţník se dotázal, zda na zahraniční studenty přicházejí dotace z ministerstva. Rektor 

odpověděl, ţe studenti platí školné a nejsou dotování z MŠMT. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti OU za rok 2010. 

 

Hlasování:  

Pro: 26 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Projednání Výroční zprávy o hospodaření OU za rok 2010, audit účetní uzávěrky 

za rok 2010 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a na základě pokynů MŠMT byla vypracována 

Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2010 (dále jen „VZoH“). VZoH má zobrazovat 

důleţité skutečnosti týkající se hospodaření veřejné vysoké školy v oblasti finanční, 

hospodářské, majetkové, personální a v dalších oblastech, majících vliv na současnou situaci a 

vývoj OU, a spolu s Výroční zprávou o činnosti tvoří nedílný celek ke kontrolní činnosti ze 

strany MŠMT. 

Součástí VZoH je na str. 4 uveden příděl výsledku hospodaření ve výši 6 763 654,25 Kč, 

o jehoţ přídělu do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) rozhodl AS OU v měsíci 

3/2011. Součástí VZoH je výrok auditora z 31. 3. 2011 o ověření roční účetní závěrky 

k 31. 12. 2010: „Výrok bez výhrad“. Audit účetní závěrky provedla společnost ABC.AUDIT, 

s. r. o.  

 

Stanovisko EK AS OU: bez připomínek. 

 

Usnesení: AS OU byl seznámen s výrokem nezávislého auditora o ověření roční účetní 

závěrky OU k 31. 12. 2010 a v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.  

o vysokých školách v platném znění schvaluje Výroční zprávu o hospodaření OU za rok 

2010, která mj. obsahuje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 6 763 654,25 

Kč do jediného fondu – Fondu reprodukce investičního majetku. 

 

Hlasování:  

Pro: 26 Proti: 0 Zdrţelo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 
 

 

Bod 3 

Text: Hodnocení plnění Dlouhodobého záměru OU na období 2006–2010 

Rektor předloţil AS OU zprávu o plnění Dlouhodobého záměru OU na období 2006–2010. 

Vedením OU byla v roce 2005 zpracována koncepce rozvoje OU na uvedené období. 

Realizace této koncepce se uskutečňovala převáţně v období, kdy docházelo k významným 

změnám jak v celém politickém systému ČR, tak i v centrálních koncepcích rozvoje 

vysokoškolského systému. Je proto pochopitelné, ţe v uvedené koncepci nebylo moţné 

odhadnout všechny zásadní vlivy, které by mohly ovlivňovat další rozvoj naší univerzity. Část 

aktivit a záměrů uvedených v této koncepci se proto ukázala jako neaktuální, případně jako 

nerealistická z hlediska moţností OU podmíněných externími vlivy. Přesto lze konstatovat, ţe 

podstatná část klíčových záměrů uvedených v této koncepci byla průběţně realizována.  



Za uplynulých 5 let se podařilo dosáhnout základních kvantitativních parametrů, a to zejména 

kritické velikosti univerzity. Nepodařilo se dosáhnout zásadních změn struktury zejména 

v oblasti vědecké a v oblasti kvality.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje předloţené hodnocení plnění Dlouhodobého záměru OU na 

období 2006–2010.  

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 4 

Text: Informace o metodice MŠMT pro stanovení počtu financovaných studentů 

Rektor prezentoval metodiku MŠMT pro stanovení počtu financovaných studentů. Současně 

předloţil základní návrh na implementaci této metodiky v rámci OU. Základní principy 

MŠMT jsou následující: 

- Ministerstvo přistoupilo na částečné respektování toho, ţe VŠ přijaly více studentů, neţ 

byl stanovený počet financovaných studentů.  

- Nejsou vyjasněny ostatní části rozpočtu – absolventi, ukazatel B3.  

- Pro letošek MŠMT stanovilo dvě etapy. Nejdříve bude určen limit financovaných 

studentů. Ostatní sloţky financování VŠ budou stanoveny později. Limity jsou určeny 

jiným způsobem neţ vloni.  

- Pro 1. ročníky bakalářských a magisterských oborů budou východiskem 3 ukazatele: limit 

v minulém roce, počet skutečně zapsaných studentů a korigovaný počet studií v minulém 

roce. Penalizovány budou VŠ, které dva roky měly menší počet studentů, ale ve třetím 

roce přijaly mnohem více studentů. VŠ s konstantním vývojem počtu studentů nebudou 

penalizovány. Z teoretického limitu VŠ dostane jen 95 % financovaných studentů, o 5 % 

se bude soutěţit dle parametru B3. 

- Při poklesu počtu studentů v kategoriích M1 a N1 lze pokles kompenzovat v kategorii B1.  

- Skutečný limit M1 vychází z teoretického limitu, z něhoţ VŠ dostane 90 % a o zbytek se 

bude soutěţit. 

- V případě kategorie N1 bude MŠMT vycházet z odhadu počtu absolventů bakalářských 

oborů na dané VŠ se zohledněním koeficientu úspěšnosti pro absolvování studia. Stanoví 

se koeficient prostupnosti do NMgr. oborů. VŠ automaticky dostane 90 % ze stanoveného 

limitu počtu studentů a o 10 % se bude soutěţit.  

- Limit pro doktorské obory: VŠ automaticky dostane 80 % loňského limitu a o 20 % se 

bude soutěţit.  

 

Pravidla stanovení počtu studentů se mění kaţdý rok razantním způsobem. V minulosti nebyli 

zohlednění překročení studenti, letos budou překročení studenti zohledněni. Neustále rostou 

poţadavky na odhady některých vývojových tendencí.  

 

Postup na OU: 

- Limity financovaných studentů v 1. ročnících budou stanoveny podle metodiky MŠMT.  

- Do algoritmu budou uváděny ty údaje, které lze zjistit pro jednotlivé fakulty.  

- Budou zachovány univerzitní preference pro stanovení počtu studentů, např. nutnost 

udrţet 100 studentů pro 1. ročníky medicíny.  

- Bude nutno zváţit zavedení „volného trhu“ do oblasti limitů nových studentů mezi 

fakultami.  



- Postupné sniţování počtu studentů v jednotlivých kategoriích povede ke změně struktury 

některých fakult. Můţe dojít ke změně struktury v případě některých fakult, kde ukazatel 

B3 je nízký, a tím bude docházet k poklesu počtu studentů.  

- Bude nutné zváţit univerzitní preference těch oborů, které mají reálné moţnosti se dále 

rozvíjet, tj. oborů, kde nedojde ke sniţování počtu magisterských a doktorských studentů.  

 

Diskuse: Smolka poţádal rektora o zaslání materiálů ke stanovení limitů počtu studentů všem 

senátorům. Kroupa se dotázal, jakým algoritmem se určuje míra zaměstnanosti absolventů. 

Rektor odpověděl, ţe se vychází ze statistických výkazů úřadu práce a výzkumu na UK, který 

poskytuje informace o nezaměstnanosti absolventů. Započítávají se různé kategorie 

nezaměstnanosti, které ale nelze zkontrolovat. Nezaměstnanost absolventů OU je srovnatelná 

s jinými VŠ. Smolka se dotázal, zda je zohledněna míra nezaměstnanosti v regionech. Rektor 

uvedl, ţe toto je zohledněno. Smolka se domnívá, ţe kritéria byla na OU vloni zpřísněna 

oproti kritériím MŠMT. Rektor reagoval, ţe nedošlo ke zpřísnění na úrovni OU. Několik 

desítek studentů bylo zahrnuto do financovaných studentů. Pravidlo bylo mírnější. V příštím 

roce by neměli být na OU zohledněni nefinancovaní studenti, pokud nepůjde o celouniverzitní 

zájem. Nebude tolerováno další překročení stanovených limitů. Bude na kaţdé fakultě, jak si 

stanoví počet nefinancovaných studentů. Váha rizika bude přenesena na fakulty stejně. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci rektora o metodice MŠMT pro stanovení počtu 

financovaných studentů a o záměru na implementaci této metodiky v rámci OU. 

 

 

 

Bod 5 

Text: Změny vnitřních předpisů FSS 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Jednací řád disciplinární komise FSS OU, Organizační řád FSS 

OU, Volební a jednací řád AS FSS. 

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 6 

Text: Schválení vnitřních předpisů LF OU 

Dostál se dotázal, zda AS OU má schvalovat organizační řád vnitřních fakultních pracovišť.  

Smolka odpověděl, ţe toto by nemělo příslušet schválení AS OU. Dostál uvedl, ţe  

v Disciplinárním řádu LF neodpovídá poměr členů komise vysokoškolskému zákonu. 

Soustruţník navrhl počkat na stanovisko legislativní komise.  

 

Usnesení: AS OU doporučuje odloţit schválení vnitřních předpisů LF OU do příštího 

zasedání senátu. 

Hlasování:  

Pro: 22 Proti: 2 Zdrţelo se: 2 

Výsledek hlasování: schváleno.   

 

 

 



Bod 7 

Text: Rozpočet AS OU 

Na schůzce EK AS OU s vedením senátu byl stanoven návrh plánu čerpání rozpočtu AS OU. 

Odměny za účast na zasedání jsou stanoveny ve výši 500 Kč pro členy AK, 800 Kč pro členy 

SK. Za období 01-03/2011 bylo vyčerpáno na odměny AK 37.520 Kč včetně odvodů a 22.400 

Kč na stipendia (celkem 59.920 Kč). Plánovaná částka na odměny pro období 04-12/2011 činí 

celkem 154.490 Kč. V roce 2011 se předpokládá celkem čerpání částky ve výši 214.410 Kč 

na odměny senátorů. Na nákup kancelářských potřeb je vymezena částka 30.000 Kč, na 

případné výjezdní zasedání AS OU 80.000 Kč. Celkem bude z rozpočtu AS OU čerpáno 

325.000 Kč. Zbývající částka bude určena pro případné další potřeby senátu, včetně 

financování aktivit souvisejících s činností SK AS OU.   

 

Usnesení: AS OU schvaluje navrţený rozpočet AS OU pro rok 2011. 

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Soustruţník informoval o přípravě setkání studentských organizací VŠB a OU v termínu  

12. 5. 2011. Na tuto akci jsou pozvaní i rektoři obou univerzit. Cílem je vzájemně se seznámit 

a diskutovat o případném vzájemném spojení. Finanční prostředky ve výši maximálně 10.000 

Kč, které SK AS OU poţaduje z rozpočtu AS OU, by byly vyuţity na zajištění občerstvení 

během této akce.  

 

Usnesení: AS OU souhlasí s financováním občerstvení pro setkání studentských organizací 

VŠB a OU. 

 

Hlasování:  

Pro: 25 Proti: 0 Zdrţelo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Bod 7  

Text: Různé 

1. Univerzitní termíny předkládání žádostí GA ČR 

Rumpel uvedl, ţe univerzitní termín pro předkládání ţádosti GA ČR na projektové oddělení 

byl stanovený na 4. 4., tj. 11 dnů před odesíláním ţádostí na GA ČR. Navrhl zváţit zkrácení 

tohoto časového odstup na jeden týden, tj. 5 pracovních dnů.   

Rektor reagoval, ţe na OU jsou negativní zkušenosti s dodrţováním termínů, coţ můţe být 

důvodem stanovení tohoto termínu. Prorektor Láta uvedl, ţe termín pro zpracování ţádostí 

GA ČR byl vyhlášen 10. 3. Lze předpokládat, ţe projekt se chystá jiţ dříve před vyhlášením 

termínu. Důvodem pro stanovení tohoto termínu na OU je větší mnoţství různých ţádostí, 

které kontroluje formálně jedna pracovnice rektorátu. Kontrola na úrovni rektorátu se nedá 

udělat dříve, coţ u návrhu projektu lze. Rumpel dodal, ţe problém nastává v případě 

spoluřešitelských projektů s jinými univerzitami, kde nejsou takové termíny stanoveny, a je 

problematické dohodnout dřívější odevzdání ţádosti dle termínů OU. Kvestorka uvedla, ţe 

letos byla jedna polovina projektů vrácena zpět k přepracování na fakulty. Při zkrácení této 

doby si řešitel ponese plnou zodpovědnost za podaný projekt, jelikoţ nezůstane lhůta na 

opravu ţádosti. Novák navrhl zavést výjimku v případě partnerských projektů, jinak ponechat 

stanovený termín na OU. Láta doplnil, ţe přínos kontroly je větší neţ negativa spojená 



s posunem termínu. Individuálně se lze dohodnout na posunu termínů v opodstatněných 

případech. 

 

 

Příští zasedání AS OU: 16. 5. 2011, ve 14 hod. v Aule OU 

Další zasedání AS OU: 20. 6. 2011  

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikoval: Smolka 



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

 
KAP 

FU 

MgA. Jiří Bystroň zúčastnil se 

Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. - 

MgA. Jiří Kuděla omluven 

MgA. František Kowolowski omluven 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

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. 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. 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. - 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 

Mgr. Iva Kuzníková zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 

 

 

SK 

FU 
Barbora Ručková omluvena 

Petra Křivánková zúčastnila se 

FF 
Ondřej Kroupa zúčastnil se 

Bc. Jana Bolková omluvena 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 

Přemysl Verner zúčastnil se 

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 

Adam Soustruţník zúčastnil se 

LF 
Lucie Prokešová omluvena 

Andrea Tenglerová - 

FSS 
Markéta Čiháková omluvena 

Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


