
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

19. května 2014 

 

Přítomni: UK 16, SK 6, podrobně viz prezenční listinu 

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

ing. Poloková, ing. Pomezný (CIT), Durďáková (LF) 

 

 

Program:  

1. Projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2013, audit účetní závěrky 2013  

(Příloha č. 1) 

2. Informace o rozdělení limitů financovaných studentů na fakulty pro přijímací řízení 

2014/2015  

3. Informace o stavu řešení projektu KREDO 

4. Informace a diskuse o aktuálním stavu novely VŠ zákona (Příloha č. 2) 

5. Volba náhradnice delegáta do SK RVŠ za OU  

6. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Projednání výroční zprávy o hospodaření za rok 2013, audit účetní závěrky 2013 

(Příloha č. 1) 

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

zpráva o hospodaření OU za rok 2013 (dále jen „VZoH“), viz Příloha č. 1. 

VZoH má zobrazovat důležité skutečnosti týkající se hospodaření veřejné vysoké školy v oblasti 

finanční, hospodářské, majetkové, personální a v dalších oblastech mající vliv na současnou 

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

ze strany MŠMT. 

V kapitole 2 VZoH (str. 6) je uveden příděl výsledku hospodaření ve výši 5 579 655,93 Kč  

do jednotlivých fondů OU, o němž rozhodl AS OU na svém zasedání v 3/2014. 

V kapitole 2.4 VZoH (str. 19) je uveden komentář k provedení auditu účetní závěrky 

k 31. 12. 2013, který provedla společnost ABC.AUDIT, s. r. o. Výrok auditora k souladu VZoH 

za rok 2013 s účetní závěrkou k 31. 12. 2013, který má být přílohou č. 1 VZoH se doplňuje až po 

projednání VZoH ze strany AS OU a Správní rady OU. 

 

Stanovisko EK AS OU: Ekonomická komise AS OU nemá připomínky. 

 

Diskuse: Šumberová uvedla, že na str. 50 je tab. 8A (Pracovníci a mzdové prostředky za rok 

2013) prázdná. Kvestorka uvedla, že jde o novinku letošního roku a dle uvedených položek 

nejsme schopni v tuto chvíli údaje takto dělit. Osnova je doporučená a zatím splňujeme vše, co je 

potřeba předložit. Šumberová se dotázala, zda se plánuje do budoucna něco dělat s fondem 

odměn. Kvestorka uvedla, že z tohoto fondu by se čerpalo, pokud by se OU dostala do ztráty. 

Prostředky tam mají jen dvě fakulty. Finance byly historicky tvořené z doplňkové činnosti. 

Rektor doplnil, že fond je určitým způsobem archaický. V dnešní době dle způsobu využívání 

financí je přežitkem. Šumberová upozornila na chybu str. 70. První tabulka se vztahuje k externí 

kontrole v oblasti zdravotního pojištění, ale v textu je chybně uvedeno sociální pojištění místo 

zdravotního.  



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

OU k 31. 12. 2013 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 2013, která mj. obsahuje 

rozdělení výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 5 579 655,93 Kč do jediného fondu – Fondu 

reprodukce investičního majetku. 

 

Hlasování: 

Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Informace o rozdělení limitů financovaných studentů na fakulty pro přijímací řízení 

2014/2015 

Prorektorka informovala, že na základě limitu financovaných studentů, stanoveném MŠMT pro 

akademický rok 2014/15, bylo provedeno rozdělení tohoto limitu na jednotlivé fakulty. Toto 

rozdělení vychází z kritérií stanovených dohodou vedení fakult a OU a v hlavních rysech 

kopíruje postup rozdělování limitu na jednotlivé univerzity, současně však respektuje i určité 

celouniverzitní priority.  

Prorektorka dále uvedla kritéria, která se budou uplatňovat na OU při rozdělování limitů daných 

MŠMT. U bakalářského studia bylo rozhodnuto, že výchozí bude 80 % z historického stavu 

počtu studentů na fakultách. Dalších 20 % se rozdělí podle těchto kritérií: zájem studentů 

v předcházejícím roce (10 %), výkon pracovníků, kde základ tvoří 30 RIV bodů (10 %).  

U navazujících magisterských oborů a magisterských nedělených oborů je výchozí počet 

studentů v předcházejícím AR (70 %), dále započteni vyučující, kteří dosáhnou 50 RIV bodů  

(10 %), podíl fakult na doktorském studiu, tj. počet doktorských studentů k počtu studentů 

univerzity (10 %) a zájem o dané obory (10 %). Limitem financovaných studentů MŠMT pro 

příští AR u bakalářských oborů je 2 151 studentů, navazujících magisterských oborů 704 

studentů (vloni 780) a u magisterských 151. Studenti byli fakultám přerozdělení podle výše 

uvedených kritérií. FU si prosadila, že nedojde ke změně a zachovají stejný počet studentů jako 

vloni. FSS se rozhodla snížit počet studentů bakalářských oborů a navýšit počet studentů na 

navazujících magisterských oborech. Toto bylo vyřešeno v dohodovacím řízení s MŠMT.  

U magisterských oborů došlo rovněž k 20% poklesu. Podle akreditační komise nesmí počet 

studentů Všeobecného lékařství klesnout pod 100, a proto je 100 studentů vyhrazeno pro LF. 

Univerzita může požádat o navýšení počtu studentů pro obory spojené s učitelstvím 

(problematika nekvalifikovaných učitelů na školách). OU požádala o navýšení o zhruba 200 

studentů, a to o 110 u bakalářských oborů, o 40 u navazujících magisterských a o 50  

u magisterských.  V případě, že by MŠMT akceptovalo nabídku a navýšilo počty studentů o 200, 

nastane nové kolo diskusí ke stanovení limitu počtu přijímaných studentů.  

 

Diskuse: Surůvka se dotázal, zda je problém se zájmem studentů o studium. Prorektorka 

odpověděla, že v tuto chvíli není žádný obor ohrožen tím, že by neměl studenty. Problémem 

začíná být počet financovaných studentů hlavně v N1. Surůvka se dotázal, zda lze přijmout 

studenta ze zahraničí.  Prorektorka odpověděla, že pokud je obor akreditován v češtině, student 

musí absolvovat studium v češtině. Přihláška musí být podaná do konce února. Pro absolvování 

oboru v angličtině by obor musel být akreditován v angličtině pro zahraniční studenty.  

Jandačka se dotázal, zda vedení poruší způsob rozdělení limitů financovaných studentů na 

fakulty pro přijímací řízení 2014/2015 (vezme PdF studenty, kteří této fakultě náleží), pokud 

Pedagogická fakulta dostane možnost vzdělávat nekvalifikované pedagogy nad rámec 

standardních studentů. Prorektorka odpověděla, že pokud MŠMT přistoupí na nabídku OU, vrátí 

se OU k diskusím o počtu studentů. Rektor doplnil, že 200 studentů je záležitost letošního roku, 



která bude výjimečná. Proto nebude provedena změna pravidel přerozdělení limitu počtu 

studentů, ale bude to řešeno formou konsenzu. Dále rektor sdělil, že rozdělování bude každý rok 

jiné, protože každý rok se mění principy přerozdělování počtu studentů. Pro příští AR byla 

dohodou stanovena tato varianta. Vždy se musí dohodnout všechny fakulty. V algoritmech vždy 

zůstane kritérium kvality.  

Šumberová se dotázala, proč se nastavil tento systém stanovení limitů na OU a nebyl zachován 

ministerský systém. Rektor uvedl, že všechna kritéria MŠMT není možné promítnout na 

jednotlivé fakulty, např. počet nezaměstnaných absolventů. Není proto úplně jednoznačnou 

prioritou tento algoritmus přesně kopírovat, jako je tomu u algoritmu pro rozdělování financí. 

Klíčové není mít co největší počet studentů, ale mít studenty na nejkvalitnějších oborech.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o interním rozdělení limitu 

financovaných studentů na jednotlivé fakulty. 

 

 

Bod 3  

Text: Informace o stavu řešení projektu KREDO 

Prorektor Klimeš informoval o řešení projektu KREDO, který financuje MŠMT. OU se podílí 

jako plnohodnotný partner na řešení tohoto Individuálního projektu národního. Cílem tohoto 

projektu je analyzovat současné postavení, problémy a strategická očekávání vysokých škol a na 

základě těchto analýz navrhnout novou strategii rozvoje terciálního sektoru. Na řešení tohoto 

projektu se podílí cca 20 pracovníků univerzity. 

Prorektor dále upřesnil, že cílem je vytvořit podklady pro dlouhodobou strategii vysokého 

školství a strategii OU v období 2015–2020. Pověřeným garantem projektu je prorektor Klimeš, 

za oblast vzdělávání prorektorka Málková, oblast VaV a internacionalizace prorektor Lata a 

oblast financování kvestorka. Doposud byla vytvořena SWOT analýza, sebehodnocení OU podle 

metodiky EFIN, dále byla vytvořena konfrontační matice s určením nejsilnějších a nejslabších 

stránek, která OU má. Ze SWOT analýzy vyplynulo 10 dominantních sfér, které jsou důležité  

pro OU. SWOT analýza byla vypracována strojově podle frekvence slov, proto analýza 

neodrážela přesně, co by mělo být silnými a slabšími stránkami. Z tohoto důvodu byla vytvořena 

konfrontační matice. Na základě této analýzy bylo definováno 8 dominantních sfér. Tyto sféry by 

se měly v roce 2020 podpořit. V dalších krocích bude potřeba popsat, jak budou jednotlivé sféry 

naplňovány. Musí se definovat bilance zdrojů pro tyto sféry, definovat a analyzovat rizika, určit 

strategické cíle s ohledem na dominantní sféry včetně vazby na interní předpisy. OU má smlouvu 

podepsanou na plnění projektu do února 2015, kdy projekt má končit. 

 

Diskuse: Surůvka se dotázal, co je třetí role univerzity. Prorektor odpověděl, že jde o 

komercionalizaci výsledků VaV, působení v regionu, CŽV atd. Šumberová se zeptala na způsob 

financování projektu. Prorektor uvedl, že projekt je řízený MŠMT. Pracovníci OU zapojení do 

projektu jsou přímo financování z MŠMT. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci vedení OU o současném stavu řešení projektu 

KREDO. 

 

 

Bod 4  

Text: Informace a diskuse o aktuálním stavu novely VŠ zákona (Příloha č. 2) 

Vedení OU předložilo AS OU zprávu o současném stavu projednávání této novely, zejména části 

týkající se akreditačního procesu. Souhrnný materiál shrnující momentální představu o této části 

novely je v Příloze č. 2.  

Rektor dále sdělil, že současný stav novely je poměrně nejasný. Ministr chce návrh dotáhnout do 

připomínkového řízení do konce června. Klíčovou záležitostí je, že celá novela zákona se opírá o 



směrnice, vyhlášky a standardy, které mají spadat do kompetence MŠMT, ale určené budou až 

po platnosti novely. Toto by mohlo velmi razantně změnit celé zaměření zákona. Konference 

rektorů požaduje, aby vyhlášky byly předpracovány současně s novelou vysokoškolského 

zákona. Rovněž část novely zaměřená na akreditace obsahuje velké množství odkazů na 

standardy. Bude se jednat o způsobu dalšího projednávání, ale bez předložených vyhlášek a 

standardů bude další projednávání obtížné.  

 

Diskuse: Šumberová se dotázala, zda existuje seznam oblastí vzdělávání. Prorektorka sdělila, že 

v tuto chvílí seznam neexistuje. Šumberová vznesla dotaz, zda rámcové standardy dané 

vyhláškou ministerstvo nezmínilo. Rektor reagoval, že v tomto je zásadní problém. Zákonné 

normy musí být stanoveny před vlastním schválením vysokoškolského zákona.  

 

 

Bod 5  

Text: Volba náhradnice delegáta do SK RVŠ za OU 

Šumberová informovala, že předchozí zástupkyně ukončila studium. SK AS OU navrhuje jako 

studentskou zástupkyni Zdenku Durďákovou, studentku 4. ročníku všeobecného lékařství na LF.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje jako studentskou zástupkyni do SK RVŠ Zdenku Durďákovou. 

 

Hlasování: 

Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příští zasedání AS OU:  16. 6. 2014, ve 14 hod. v Aule OU. 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 19. května 2014 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek zúčastnil se 

doc. Mgr. Jiří Surůvka zúčastnil se 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. zúčastnil se 

MgA. Jana Vondráčková - 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  zúčastnila se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. omluvena 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. omluven 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel - 

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. - 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. zúčastnil se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň omluven 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. omluvena 

 

 

 

SK 

FU 
Alexandr Ochonský - 

Linda Šustová - 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka omluven 

Bc. Martin Kaše zúčastnil se 

PdF 
Martina Bulařová - 

Jitka Hoňková zúčastnila se 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček omluven 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová omluvena 

 


