
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

17. února 2014 

 

Přítomni: UK 17, SK 8, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektor prof. Lata, prorektorka  

doc. Málková, kvestorka ing. Poloková, doc. Dorko (UA LF OU), MUDr. Tokarčík (UA LF 

OU), doc. Horáček (LF OU), doc. Hradecký (PřF OU), dr. Závacká (LF OU) 

 

 

Program:  

1. Navýšení příspěvku v ukazateli „A+K“ pro rok 2013  

2. Projednání a schválení pravidel pro rozdělování rozpočtu OU pro rok 2014 (Příloha č. 1) 

3. Hodnocení plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2013 

4. Hlavní úkoly vedení OU pro kalendářní rok 2014 

5. Informace o stavu financovaných/nefinancovaných studentů v AR 2013/2014 

6. Informace o studentském zástupci OU v Radě vysokých škol 

7. Informace o stavu jmenování profesorů (novela VŠ zákona) 

8. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Navýšení příspěvku v ukazateli „A+K“ pro rok 2013 

- Rozhodnutím MŠMT čj. MSMT-44912/2013-1 z 12. 12. 2013 byl snížen OU příspěvek  

v ukazateli „A+K“ o 152 tis. Kč, a to z důvodu penalizace za zpětné zásahy do sběru dat do 

SIMS za období 1. 11. 2012 až 30. 9. 2013 a naopak navýšen o 3 tis. Kč z důvodu úpravy 

rozpočtu všech VVŠ na základě oznámení UP v Olomouci o chybném údaji v RIV v roce 2011. 

- Rozhodnutím MŠMT čj. MSMT-48988/2013-1 z 17. 12. 2013 (doručeno na OU 12. 1. 2014) 

byl navýšen příspěvek pro VVŠ v ČR rozpuštěním rezervy MŠMT ČR. Pro OU činilo navýšení 

příspěvku v ukazateli „A+K“ pro rok 2013 částku 4.195,134 tis. Kč. 

- Rektor OU žádá AS OU, aby vzal na vědomí skutečnost, že MŠMT přidělilo dodatečně OU  

v ukazateli „A+K“ v 12/2013 celkem částku 4.046,134 tis. Kč (= -152 + 3 + 4.195,134), která 

zůstala nevyužita a v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku MŠMT byla převedena  

k 31. 12. 2013 do Fondu provozních prostředků (FPP) Rektorátu OU. 

- Navrhuje se, aby příspěvek ve výši 4.046,134 tis. Kč zatím nebyl rozdělován mezi součásti OU, 

a to k vytvoření rezervy pro možné neuznatelné výdaje OU, zejména z projektové činnosti v 

dalším období. 

 

Stanovisko EK AS OU: EK AS OU doporučuje návrh usnesení s požadavkem, aby byl AS OU 

2x ročně informován o stavu čerpání FPP. 

 

Diskuse: Šumberová uvedla, že ve FPP jsou již finance z roku 2013, tudíž částka je vyšší  

o současné navýšení a ve výsledku činí cca 7 mil. Kč. Neuznatelné náklady v uplynulém období 

byly řádově 100 tis. Kč. Dotázala se, o které neuznatelné náklady se jedná a v jaké výši se 

předpokládají. Kvestorka uvedla, že bude informovat děkany o průběžném stavu kontrol projektů 

a souvislostech, které z toho vyplývají. Tam, kde je míra zavinění prokazatelně na fakultě, uhradí 

tyto náklady fakulta. V případě, kdy by se jednalo o větší částku nebo celouniverzitní pochybení, 

musela by být shoda pro čerpání z FPP. V tuto chvíli je prováděno několik kontrol FÚ. 

Pohybujeme se v řádech 100 tis. Kč. Zhruba do dvou měsíců bude zřejmý výsledek kontrol. 

Šumberová navrhla nechat peníze na úrovni fakult pro hrazení fakultních nákladů. Kvestorka 

reagovala, že bylo doporučeno tvořit fond na fakultách. Uvedla, že řada jiných vysokých škol si 



tvoří fond, aby byly schopny tyto náklady vykrýt. Dále sdělila, že byl stanoven interní limit  

pro FPP 10 mil. Kč. Šumberová uvedla, že pokud senát dá souhlas k převodu, ztrácí kontrolu nad 

financemi, jelikož o využití prostředků rozhoduje vedení univerzity. Peníze, které přišly, měly 

být součástí rozpočtu OU. Rektor reagoval, že převod do FPP byl projednán dnes na 

mimořádném KR. Fakulty s tímto převodem vyjádřily jednoznačný souhlas. Je třeba si uvědomit, 

že fakulty podepsaly prohlášení, že berou na sebe zodpovědnost plynoucí z řešení projektů. 

Neuznatelné náklady vznikají z důvodu nejasné kompetence mezi orgány českými a EU, zda 

daný údaj je uznatelný nebo ne. Pochybení jsou zcela mimo možnost zachycení řešitelem. 

V důsledku toho, bylo rozhodnuto se souhlasem fakult, že 7 mil. Kč bude jako rezerva pro řešení 

chyb systémových. V případě, že se tato rezerva nevyčerpá, bude zpětně rozdělená do rozpočtu 

fakult. KR bude informováno o čerpání z FPP, které bude rozhodovat, zda konkrétní případ má 

být z tohoto fondu čerpán. Šumberová podotkla, že podle vysokoškolského zákona musí být 

převod financí mezi fondy obsažen ve vnitřních předpisech. Kvestorka reagovala, že toto je ve 

statutu OU.  Šumberová se dotázala na důvod penalizací za zásahy do databáze SIMS a zda je 

známo, kdo tento zásah provedl. Prorektorka sdělila, že byla snaha rozklíčovat, které fakulty toto 

provedly. Pravděpodobně problém nastal u mateřských a rodičovských, kdy studentky hlásily 

opožděně nástup na mateřskou a rodičovskou.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí navýšení příspěvku v ukazateli „A+K“ pro OU v roce 2013  

o 4.046,134 tis. Kč a z důvodu jeho nečerpání do 31. 12. 2013 schvaluje jeho převod do Fondu 

provozních prostředků (FPP) Rektorátu OU s tím, že AS OU bude 2x ročně informován o stavu 

čerpání FPP. 

 

Hlasování: 

Pro:  23 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

 

Bod 2 

Text: Projednání a schválení pravidel pro rozdělování rozpočtu OU pro rok 2014  

(Příloha č. 1) 

Po projednání na zasedáních KR v 06, 09/2013 a výsledném jednomyslném doporučení KR v 

12/2013 předložilo vedení OU návrh metodiky rozdělní rozpočtu OU na rok 2014 (Příloha č. 1). 

Tato metodika vychází z principů metodiky rozdělování rozpočtu OU na rok 2013 a reflektuje 

dílčí metodické změny, které souvisí se změnou struktury celkového rozpočtu OU. Jakkoliv 

předložená metodika je založena na exaktním a kvantitativně určitelném základě, nadále 

umožňuje změnou některých parametrů (např. formou změny limitů financovatelných studentů 

pro jednotlivé fakulty, změnou výše odpisů nefinancovaných studentů za jednotlivé fakulty 

apod.) realizovat určité změny ve výsledném rozpočtu jednotlivých fakult, aniž by byl překročen 

rámec této metodiky. Tyto případné změny jsou však již předmětem schvalování vlastního 

rozdělování rozpočtu pro jednotlivé fakulty.  

Rektor dále uvedl, že oproti metodice předložené v prosinci 2013 došlo ke změně v bodu, který 

hovoří o spolufinancování fakult na rekonstrukci objektu porodnicko-gynekologické kliniky 

v Ostravě-Zábřehu. V rámci projektové činnosti nebylo možné předpokládat některé problémy, 

které se objevily během vlastní rekonstrukce. Vícepráce si vyžádají odhadem nárůst nákladů  

o cca 10 mil. Kč. Rekonstrukce končí v letošním roce. V tuto chvíli není jasné, kolik bude reálně 

činit toto navýšení nákladů. Rozhodnuto bylo, že fakulty se budou podílet místo původních  

15 mil. Kč 20 mil. Kč. Do spolufinancování se nově zapojí stejně jako ostatní fakulty i Ústav pro 

výzkum a aplikace fuzzy modelování, který je de facto jako fakulta. Pokud bude částka na 

vícepráce ve skutečnosti vyšší, zbývající náklady pokryje LF OU. Všichni děkani akceptují tuto 



změnu. Rektor dále uvedl, že ukazatel K pro vnitřní rozdělení rozpočtu je stejný jako ukazatel 

MŠMT, a proto v tomto není potřeba provádět úpravy. 

 

Stanovisko EK AS OU: EK AS OU doporučuje metodiku schválit v navržené podobě. 

 

Diskuse: Novák sdělil, že se dozvídá o spoluúčasti ústavu na financování až teď a není jasné, 

z jakých financí toto ústav bude pokrývat. Kvestorka sdělila, že toto bylo projednáno s tajemnicí 

ústavu. Dále připomněla, že jiný zdroj než ministerské prostředky na to nezle použít. Rektor 

připomněl, že 5 mil. Kč je odhad a že je možné, že na základě jednání s firmami se tato částka 

čerpat nebude. Kvestorka sdělila, že jednohlasná shoda děkanů vyplývá rovněž z toho, že 

v letošním roce je navýšený rozpočet. Novák se dotázal, zda lze toto navýšení rozpočtu upřesnit 

pro ústav. Kvestorka uvedla, že jde o navýšení cca 4–5 %.  

Šumberová navrhla tyto náklady uhradit z FPP. Rektor doporučil ponechat finance ve FPP 

v rezervě. Pokud se nevyčerpá FPP, rozpustí se v rozpočtu.  

Šumberová se dotázala na problém v ukazateli K v části za absolventy. Kvestorka odpověděla, že 

jde o míru nezaměstnanosti, která je aplikovaná na absolventy. Absolventi zůstávají na fakultách, 

ale MŠMT neumí poskytnout data nezaměstnanosti po fakultách, tudíž nezaměstnanost se do 

rozpočtu na OU nepromítne, jelikož pro fakulty není známá. 

 

Usnesení: AS OU akceptuje předloženou metodiku rozdělování rozpočtu OU na rok 2013 

upřesněnou vedením OU.   

 

Hlasování: 

Pro:  15 Proti: 6 Zdrželo se: 4 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 3  

Text: Hodnocení plnění hlavních úkolů vedení OU za rok 2013 

Rektor prezentoval plnění hlavních úkolů vedení OU pro rok 2013. Jednalo se o tyto úkoly: 

1. Pokračovat v projektu integrace OU a VŠB-TU v souladu s centralizovaným rozvojovým 

projektem podpory rozvíjení výzkumných kapacit – splněno. O stavu řešení projektu byl AS 

OU průběžně informován. 

2. Zahájit realizaci hlavních institucionálních rozvojových projektů pro rok 2013: 

 Definování a schválení základních strategických profilů jednotlivých fakult (U-mapy a U-

multirank) – splněno. 

 Realizace systému hodnocení výkonnosti pracovníků (všechny fakulty) a jeho 

provázanost se strategickými záměry fakult – splněno. 

 Podpora realizace transformačních záměrů jednotlivých fakult ve vazbě na jejich 

schválenou strategickou orientaci – splněno.  

3. Zpracovat aktualizaci Generelu OU v souladu s novými podmínkami a dosavadním vývojem 

OU – splněno částečně, úkol přesunut do letošního roku. 

4. Zpracovat aktualizaci hlavních směrů výzkumů na OU a definovat systém jejich podpory a 

kontroly – splněno. 

5. Pokračovat v důsledné činnosti s absolventy OU – splněno.   

 

 

Diskuse: Jandačka se dotázal k bodu č. 4, zda byl definován systém podpory a kontroly hlavních 

směrů výzkumu na OU. Rektor odpověděl, že toto bylo definováno a senátu bude předloženo. 

Jedna z podpor je realizována formou SGS a dále se jedná o přednost týmů s hlavními směry 

výzkumu pro přihlašování se do projektů MSK. Shoda nebyla pro vyčlenění fondu pro podporu 



hlavních směrů výzkumu. Lata doplnil, že nefinanční pomocí bude rovněž vytvoření kanceláře 

pro mezinárodní projekty.  

Tomášek se dotázal k bodu 1, zda bude výsledná zpráva k tomu, co se podařilo z projektu 

integrace využít pro vnitřní rozvoj OU. Rektor uvedl, že projekt měl jiný cíl než rozvoj 

univerzity. Souhrnný přehled o využití prostředků je zřejmý ze závěrečné zprávy projektu. 

Přínosný je mj. rovněž jeden z materiálů zpracovaný OECD, který definuje rozvojové možnosti 

univerzit v regionu. Posuzovaná byla např. vazba k rozvoji podnikání a vazba na aplikační sféru. 

Rektor doporučil k výstupům projektu svolat zvlášť zasedání AS OU v předprázdninovém 

období.  

Šumberová se dotázala, zda vznikla myšlenka vytvořit společný fond pro podporu hlavních 

směrů výzkumu. Rektor sdělil, že je potřeba si uvědomit, že hlavní směry výzkumu jsou fakultní, 

a proto je problém najít společné financování těchto směrů. Existují ale projekty, které výzkumné 

týmy podporují. Dále uvedl, že hlavní směry výzkumu podléhají evaluaci a musí mít příslušnou 

vědeckou a publikační činnost. Šumberová se dotázala, zda se uvažuje o prolnutí projektů 

podporujících týmy s hlavními směry výzkumu. Rektor reagoval, že projekty jsou vyhlášeny tak, 

aby podpořily týmy, které přinášejí nové pracovníky. Nejde o podporu standardních činnosti, ale 

podporu něčeho nového, tj. nejde o podporu hlavních směrů výzkumu, ale podporu 

mezinárodních týmů. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o hodnocení plnění hlavních úkolů vedení OU za 

rok 2013.  

 

 

 

Bod 4  

Text: Hlavní úkoly vedení OU pro kalendářní rok 2014 

Rektor prezentoval následující hlavní úkoly vedení OU pro letošní rok: 

1. Inovovat činnosti Vnitřní akreditační komise OU dle aktuálních potřeb a celkových záměrů 

OU. 

2. Realizovat první etapu redukce a inovace studijních předmětů v systému STAG. 

3. Aktualizovat právní, ekonomické a organizační prostředí pro realizaci zahraničních studijních 

aktivit OU v souladu s požadavky auditorů OU a zahraničních zvyklostí. Jde o zahraniční 

pracoviště v Luganu.  

4. Dokončit aktualizaci Generelu OU a vytvořit z něj závazný dokument, kterým se OU a fakulty 

budou řídit po dobu nejméně 10 let. 

5. Vyhodnotit efekty podpory vybraným vědeckým týmům na OU a podle tohoto vyhodnocení 

upravit případné pravidla této podpory.  

6. Vyhodnotit první zkušenosti z realizace systému pro hodnocení pracovníků a systému U-map 

a z jejich skutečného dopadu na kvalitní činnost fakult navrhnout případné modifikace těchto 

systémů a jejich dopadů.  

7. Podpora práce s absolventy.  

8. Připravovat podklady pro možnou strategickou orientaci OU, a to v závislosti na případných 

legislativních změnách týkajících se zákona o VŠ (využití výsledků v rámci KREDO). 

9. Zajistit realizaci nutných změn v činnostech OU souvisejících s očekávanými změnami 

legislativy v oblasti vysokého školství. 

10. Úspěšně dokončit investiční část projektu VaVpI.  

11. Vytvořit na OU takové podmínky, aby v rámci výzvy v OP VVV mohla OU získat nejméně 

1 mld. Kč. Výzva bude zveřejněna pravděpodobně ke konci tohoto roku. 

12. Vytvořit podmínky pro kvalitní zajištění volby nového rektoru OU. 

 

 



Diskuse: Šumberová uvedla, že byly podány projekty v rámci předvýzvy k OP VVV. Rektor 

sdělil, že toto o ničem nevypovídá. Jde o zjištění, zda jsme připraveni podat tyto projekty. 

Šumberová se dotázala, co znamená vytvořit podmínky, aby v rámci výzvy OP VVV mohla OU 

získat finance. Rektor uvedl, že první podmínkou je jasné stanovení záměru projektu. Projekty 

budou zaměřeny na investiční a na neinvestiční finance. Dále sdělil, že děkani fakult byli 

informování o těchto projektech. Šumberová se dotázala, co znamená vytvoření podmínek pro 

kvalitní zajištění volby nového rektora OU. Rektor upřesnil, že vedení OU se bude snažit 

vyhovět při organizaci voleb rektora OU. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o hlavních úkolech vedení OU na kalendářní rok 

2014. 

 

 

 

Bod 5  

Text: Informace o stavu financovaných/nefinancovaných studentů v AR 2013/2014 

Prorektorka prezentovala stav financovaných a nefinancovaných studentů v aktuálním 

akademickém roce. Připomněla, že v matrice jsou uváděni přepočteni studenti, nejde o fyzické 

studenty. Při stanovení počtu přijímaných studentů se vycházelo ze stanovených rozpočtových 

principů schválených na OU. Kategorie zvláštních studentů zahrnuje studenty, kteří nejsou vůbec 

financovaní. 

V kategorii B1 bylo navrženo k nefinancování 360 studentů OU. V kategorii dlouhých 

magisterských oborů M1 jde o návrh odečtu 47 studentů. U kategorie N1 bylo dohodnuto navýšit 

počet studentů oproti limitu danému MŠMT. Návrh odečtu na OU u N1 je 251 studentů. 

Další odpočty se vztahují k vyšším ročníkům. V kategorii B2 se odečítá 127 studentů, v kategorii 

B3 43 studentů. Minimální odečet je v kategorii M2. V kategorii N2 se jedná o odečet 122 

studentů. Celkově bylo odečteno jednotlivým fakultám 954,3 studenta.  

Nefinancovaní studenti jsou evidováni v kategorii zvláštní, kategorie ostatní eviduje studenty, 

kteří jsou ještě ve standardní době studia, půlroční mají za sebou standardní dobu studia a jsou ve 

studiu plus jeden rok. Mezi jednotlivými akademickými roky je vyrovnaný počet 

nefinancovaných a půlročních studentů. V kategorii zvláštních studentů je zhruba kolem 500 

studentů. Nejvíce zatížené jsou bakalářské obory.  

 

Diskuse: Šumberová se dotázala na nefinancované studenty, zda jde o studenty, kteří přicházejí 

z jiných škol, nebo si nefinancované studenty produkujeme sami. Prorektorka uvedla, že nejde 

čistě o záležitost OU. Problém s nefinancovanými studenty mají i jiné univerzity.  

 

 

Bod 6  

Text: Informace o studentském zástupci OU v Radě vysokých škol 

Šumberová informovala, že zástupkyně OU v SK RVŠ, Alena Hegerová, přerušila studium, tudíž 

musela složit mandát. Kozáková doplnila, že náhradník v současné době není a je hledán nový 

zástupce. 

 

 

 



Bod 7  

Text: Informace o stavu jmenování profesorů (novela VŠ zákona)  

Šumberová sdělila, že novela vysokoškolského zákona neprošla sněmovnou. V tuto chvíli není 

nic nového v oblasti jmenování profesorů. 

 

Bod 8  

Text: Různé 

1.  Vyjádření postoje AS OU k situaci na Ukrajině 

Šumberová informovala, že bylo formulováno neutrální stanovisko AS OU, které bylo 

adresováno ukrajinskému velvyslanci v Praze.  

2.  Rozpočet OU 

 AS OU požaduje zaslat rozpočet OU na letošní rok nejpozději 14 dnů před zasedáním senátu. 

3. Vnitřní akreditační komise OU 

Vorel se dotázal na změny, které se týkají vnitřní akreditační komise. Rektor uvedl, že komise 

má upravený statut. Směrnice rektora je v přípravě. Prorektorka doplnila, že na březnovém 

zasedání bude komise fungovat podle nové směrnice. 

4.  Hodnocení vědecko-výzkumné činnosti 

AS OU požádal o prezentaci hodnocení vědecko-výzkumné činnosti OU na příštím zasedání 

senátu. 

 

 

 

Příští zasedání AS OU:  17. 3. 2014, ve 14 hod. v Aule OU. 

Další zasedání AS OU: 28. 4. 2014, 19. 5. 2014, 16. 6. 2014 

 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 17. února 2014 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek omluven 

doc. Mgr. Jiří Surůvka omluven 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. omluven 

MgA. Jana Vondráčková zúčastnila se 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  omluvena 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 

PřF 

Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. omluven 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 

Mgr. Monika Šumberová zúčastnila se 

LF 

MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. zúčastnila se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. zúčastnil se 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. omluven 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. - 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 

 

 

 

SK 

FU 
Alexandr Ochonský - 

Linda Šustová - 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Martin Kaše zúčastnil se 

PdF 
Martina Bulařová - 

Bc. Přemysl Verner omluven 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová zúčastnila se 

 


