
Zápis ze zasedání AS OU ze dne 20. 6. 2016 

 

č.j. OU-49349/90-2016 

Přítomni:  Badošek, Červenková, Rumpel, Eliáš, Vajgl, Honová, Mostýn, Popelka, Zapletalová,  

Martínek, Dvořáček, Hladík, Krupa, Gojová, Krausová, Čabalová, Michel, Vovk 

Hosté:  Lata, Drozd, Nevludová, Šumberová, Muryc  

Omluveni:  Kazík, Kusák, Seberová, Špiláčková, Václavíková, Bukur, Drdáková, Kubančáková, 

Minařík 

Nepřítomni:  Surůvka, Čapandová 

Přítomných akademiků: 18 

Přítomných studentů: 7 

 

Program jednání:  

1. Projednání výroční zprávy o činnosti OU za rok 2015 

2. Prezentace k novele VŠ zákona 

3. Projednání aktuální situace financování vysokých škol 

4. Projednání změn Disciplinárního řádu LF OU 

5. Různé: Současný stav a návrhy na zajištění bezpečnosti a klidu pro studenty na kolejích do 

budoucna. 

 

Předsedkyně AS OU zahájila zasedání AS OU a přivítala hosty ze strany vedení univerzity. Poté 

shrnula program jednání a zahájila projednávání jednotlivých bodů. 

 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2015 

Kancléřka představila podobu, strukturu a obsah Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2015. 

Upřesnila, že ze strany senátorů obdržela jednu připomínku, která byla vznesena před dnešním 

zasedáním AS OU a týkala se formální stránky Výroční zprávy. 

Rektor doplnil, že vedení OU tentokrát při zpracování Výroční zprávy akcentovalo především 

uvedení souhrnných dat vypovídajících o činnosti OU. 

Zapletalová se dotázala, zda by výroční zpráva neměla být doplněna o události na OU, mediální 

obraz OU, oceněné studenty a akademiky atp. 

Rektor podnět reflektoval a zmínil, že jsou dvě možné podoby výroční zprávy: (1) obsahuje 

fakta, (2) tato fakta jsou doplněna o tzv. literární část. Výroční zpráva je koncipována primárně 

jako zdroj dat pro mimouniverzitní uživatele, zejména pro MŠMT. 



Zapletalová dále navrhla, aby v části výroční zprávy informující o zaměstnanosti 

v Moravskoslezském regionu bylo uvedeno, jak velkým zaměstnavatelem je OU. Dále žádala 

vyjasnění, jakou cestou poskytuje OU informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 

přístupu k informacím. 

Šumberová připomínky vzala na vědomí. Co se týče poskytování informací dle Zákona, na toto 

je legislativou dán formulář a OU se tímto nařízením důsledně řídí. 

Dále probíhala diskuse o budoucí možné podobě Výroční zprávy a strategii, kterou může OU 

zaujmout, aby měla Výroční zpráva více čtenářů. 

Čabalová okomentovala současnou podobu grafického zpracování Výroční zprávy a nabídla 

budoucí spolupráci FU na grafických úpravách univerzitních dokumentů. 

Finální podoba Výroční zprávy o činnosti OU za rok 2015 je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Honová uzavřela diskuzi k tomuto bodu jednání a vyzvala senátory k hlasování. 

Návrh usnesení: AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti Ostravské univerzity za rok 2015. 

Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdržel/a se: 1 

AS OU schvaluje Výroční zprávu o činnosti Ostravské univerzity za rok 2015.. 

 

2. Prezentace k novele VŠ zákona 

Honová bod jednání uvedla tím, že právnička OU Mgr. Kočířová se na zasedání AS OU nemohla 

dostavit, nicméně připravila PP prezentaci, která byla rozeslána všem senátorům (viz příloha č. 

2). Základní informace o novele VŠ zákona přednesla Šumberová s důrazem na změny, které 

novelizace přináší. Honová informovala, že po dohodě s Mgr. Kočířovou navrhne školení 

k novele VŠ zákona pro všechny senátory, které by proběhlo během září 2016. 

Honová otevřela diskuzi: 

Eliáš se zeptal, jaký je vztah mezi vnitřní akreditační komisí univerzity a Národním akreditačním 

úřadem. 

Rektor odpověděl, že vnitřní akreditační komise bude poradním orgánem Rady pro vnitřní 

hodnocení (tj. dle novely nový orgán veřejné vysoké školy, která bude žádat o institucionální 

akreditaci). Vnímá otázku institucionálních akreditací jako nejvýznamnější změnu, kterou 

novelizace přináší. 

Nevludová potvrzuje, že v jednom z návrhů systému financování veřejných vysokých škol se již 

odráží otázka ne/získání institucionální akreditace. 

Eliáš se zeptal, zda může AS OU obdržet text novely VŠ zákona včetně přílohy týkající oblastí 

vzdělávání. 

Honová potvrdila, že materiál bude senátorům rozeslán. 

Šumberová informovala, že v souvislosti s novelou bude rektorát OU pracovat na aktualizaci 

Statutu OU tak, aby mohl být AS OU předložen na zářijové zasedání. 



Eliáš žádal o vyjasnění postupu získání institucionální akreditace pro oblasti a stupně 

vzdělávání. Šumberová krátce postup vysvětlila.  

Eliáš se dále zeptal na povahu vazby mezi studijním programem a koeficientem na studující. 

Šumberová odpověděla, že toto není zatím zcela jasné, stejně jako to, zda bude mít koeficient 

v rozpočtu veřejných vysokých škol nějakou roli. Rektor předeslal, že tomuto tématu se 

budeme věnovat v následujícím bodu programu. 

Dvořáček poznamenal, že vzhledem k prezentovaným budoucím krokům, které vedení OU 

plánuje provést v souvislosti s novelizací, nedoporučuje být mezi prvními veřejnými vysokými 

školami, které si parametry kvality budou nastavovat. Drozd souhlasil. Rektor reagoval, že jde o 

politickou záležitost. 

Eliáš se vrátil k Národnímu akreditačnímu úřadu a zeptal se na míru jeho deklarované 

nezávislosti – jak tedy bude vznikat? Lata popsal dosavadní postup a výsledky. Připomněl, že 

mezi 15 zástupci veřejných vysokých škol navržených RVŠ vládě ČR ke schválení je za OU doc. 

Málková. 

Eliáš dále žádal upřesnění rozdílů mezi stávající Akreditační komisí a Národním akreditačním 

úřadem. Šumberová odpověděla, že jde právě o onu nezávislost – to, že členy Národního 

akreditačního úřadu jmenuje přímo vláda ČR, by mělo to zaručovat vyšší míru nezávislosti. 

Zapletalová se zeptala na práva fakult (viz § 24 Novely) v souvislosti s uspořádáním 

pracovněprávních vztahů, a to konkrétně na výklad odst. 1 písm. (e) a odst. 4: tedy jak na OU 

nastavíme vztah mezi děkany a rektorem, resp. míru jejich pravomocí např. při přijímání 

zaměstnanců do pracovního poměru. 

Rektor odpověděl, že toto bude diskutováno v rámci kolegia rektora. Drozd si nemyslí, že půjde 

o centralizaci. Tím, že budou určité postupy diskutovány právě v rámci kolegia rektora, může již 

takto probíhat určitý autoregulační proces. Rektor konstatoval, že z hlediska nově nastavených 

pracovněprávních vztahů (tj. zaměstnavatelem je OU) bude pracovněprávní vztahy na 

fakultách kontrolovat až od úrovně docent a profesor (např. jejich smlouvy na dobu určitou 

apod.). Šumberová to vnímá jako mechanismus, jak se vyhnout např. případným 

pracovněprávním sporům, vyjdeme-li z toho, že zaměstnavatelem je OU, avšak pracovní 

smlouvy podepisuje děkan/ka fakulty. 

Zapletalová vznesla dotaz týkající se vzniku Rady pro vnitřní hodnocení (viz § 12a Novely) – 

pokud má Novela nabýt účinnosti od  září 2016, v jaké fázi jsou jednání ohledně personálního 

složení Rady. 

Rektor a Šumberová odpověděli, že Rada nevznikne hned k 1. září, jednání o jednotlivých 

členech probíhají, v Radě budou zastoupeny všechny fakulty. 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informace k novele Zákona o vysokých školách. 

 

3. Projednání aktuální situace financování vysokých škol 

Honová uvedla bod shrnutím probíhající diskuse o aktuální situaci financování českých 

vysokých škol. Připomněla výzvu RVŠ k vyjádření nesouhlasu se současnou situací a ke 

koordinaci nesouhlasného postoje vysokých škol. Vyzvala rektora k vyjádření se k tomuto 

tématu. 



Rektor shrnul současnou situaci i výhledy do budoucna. Celkově označil situaci za tristní. 

Apeluje na studenty jako na ty, kteří mají velkou sílu, aby zaujali k situaci postoj. Zároveň sdělil, 

že bude rád, když se AS OU postaví k situaci razantně jako akademické senáty jiných vysokých 

škol. Drozd informace doplnil o fakta týkající se rozdělení státního rozpočtu. 

Dvořáček informoval, že AS LF OU se tímto tématem již zabýval na podnět studentů z SK AS LF 

OU a vyjádřil jim tak plnou podporu. 

Hašková sdělila, že by za SK AS OU ocenila, kdyby se AS OU přidal k již uveřejněným 

prohlášením akademických senátů jiných vysokých škol. 

Eliáš položil otázku, zda bude snížený rozpočet školství kompenzován navýšením financí na 

vědu a výzkum. Za problém považuje to, že je systém financování a hodnocení vědy a výzkumu 

nekoncepční.  

Rektor odpověděl, že to nemůže být argumentem pro snížení rozpočtu vysokých škol. Drozd 

doplnil, že jsou signály o zmrazení nejen financí na vzdělávání, ale i na vědu a výzkum. 

Nevludová tuto predikci potvrdila.  

Honová navrhla znění usnesení k tomuto tématu: 

1. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě podporuje stanovisko České konference 
rektorů ze dne 2. června 2016 a sdílí její rozhořčení týkající se návrhu rozpočtu Ministerstva 
financí ČR ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství. Upozorňuje na nutnost řešit 
dlouhodobé podfinancování vysokých škol, jehož pokračování by vážně ohrozilo úroveň 
vysokoškolského vzdělávání. 
 

2. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě se připojuje k výzvě ČKR k vyjádření 
veřejného nesouhlasu s výchozím rozpočtovým návrhem Ministerstva financí ČR a žádá 
navýšení finančních prostředků do rozpočtu vysokých škol. 
 

3. Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě sdílí rozhořčení ČKR ve věci přerušení 
provozu informačního systému evidence výsledků vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) a žádá jeho 
opětovné zprovoznění. 
 

Proběhla diskuse k tomuto návrhu.  

Rumpel se domnívá, že slova nic nezmění. Dle jeho názoru by měli studenti vyjít do ulic. 

Hašková souhlasila, na druhou stranu má za to, že nechtějí sami bojovat za platy akademiků. 

Dále proběhla diskuse na toto téma – kdo a jak by mohl/měl protestovat a kdo má jakou 

vyjednávací sílu v daném tématu. 

Eliáš se zeptal na další strategii AS OU, schválí-li uvedené usnesení. Honová má za to, že 

bychom měli reagovat podle toho, jak se bude situace vyvíjet. 

Mostýn se zeptal, jak na situaci reaguje odborový svaz. Rektor sdělil, že Česká konfederace 

rektorů se sešla s předsednictvem odborů. Již proběhlé navýšení platů se týkalo především škol 

zřizovaných kraji. Má za to, že by se akademici měli představit také odborům jako učitelé. 

Po diskusi k výše uvedenému návrhu usnesení se senátoři dohodli na tomto znění: 



Návrh usnesení: 1.  Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě podporuje stanovisko 

České konference rektorů ze dne 2. června 2016 a sdílí její rozhořčení týkající se návrhu 

rozpočtu Ministerstva financí ČR ve střednědobém výhledu pro kapitolu vysokého školství. 

Upozorňuje na nutnost řešit dlouhodobé podfinancování vysokých škol, jehož pokračování by 

vážně ohrozilo udržení stávající kvality vysokoškolského vzdělávání. 

2.  Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě se připojuje k výzvě ČKR k vyjádření 

veřejného nesouhlasu s výchozím rozpočtovým návrhem Ministerstva financí ČR a žádá 

navýšení finančních prostředků do rozpočtu vysokých škol. 

3.  Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě sdílí rozhořčení ČKR ve věci přerušení 

provozu informačního systému evidence výsledků vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) a žádá jeho 

opětovné zprovoznění. 

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 0 

AS OU schvaluje výše uvedené usnesení. 

Eliáš požádal ještě o vyjádření k bodu 3 jednání – má za to, že jako univerzita bychom měli být 

připraveni mít plán postupu, pokud dojde k naplnění současného scénáře. Zároveň bychom 

měli udělat konkrétní krok, abychom veřejnosti prokázali, že sami máme snahu být efektivní a 

hospodární. 

Rektor s prvním bodem této připomínky souhlasil a vyjádřil, že budeme muset naplánovat 

krizový scénář. K druhému bodu připomínky má za to, že toto může OU prokázat již nyní. 

Dvořáček s Eliášovou připomínkou souhlasil, apeloval však na jednotná kritéria šetření zdrojů. 

Vajgl navrhnul pozvat na další zasedání AS OU zástupce odborů. Nevludová se k návrhu 

připojila, stejně tak Honová. 

 

4. Projednání změn Disciplinárního řádu LF OU 

Honová uvedla tento bod programu jednání. Dvořáček se v této souvislosti dotázal na proces 

předkládání fakultních vnitřních předpisů k projednání AS OU. Mostýn informoval o znění 

tohoto postupu zakotveném ve VaJŘ AS OU. 

Honová požádala předsedu legislativní komise o stanovisko k aktualizovanému znění 

Disciplinárního řádu LF OU (viz příloha č. 3). Mostýn sdělil, že legislativní komise doporučuje 

s ohledem na budoucí úpravu vnitřních předpisů OU i jednotlivých fakult v souvislosti s novelou 

zákona o VŠ zapracovat do dokumentu některé změny. Přednesl finální stanovisko legislativní 

komise AS OU k předloženému návrhu: Návrh Disciplinárního řádu LF OU je v souladu se 

zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy OU (viz příloha č. 4).   

Návrh usnesení: AS OU schvaluje změny Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity. 

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 0 

AS OU schvaluje změny Disciplinárního řádu Lékařské fakulty Ostravské univerzity. 

 

 



5. Různé 

Současný stav a návrhy na zajištění bezpečnosti a klidu pro studenty na kolejích do budoucna 

Badošek obdržel podnět ze strany doc. Vorla (katedra slavistiky FF OU) a informoval o situaci 

na kolejích, resp. popsal incident, k němuž došlo v souvislosti s mimořádně nevhodným 

chováním účastníků nedávného volejbalového zápasu (komerční ubytování), kteří byli na 

kolejích ubytováni, vůči studentce katedry slavistiky FF OU, kdy situaci musela řešit Městská 

policie. Byla tak otevřena otázka bezpečnosti na kolejích. Honová vyzvala kvestorku, aby se 

k celé záležitosti vyjádřila.  

Kvestorka sdělila, že situaci ihned začala řešit a již byla přijata nezbytná opatření (každý 

student dostal klíče od společných sprch, každý incident je třeba hlásit na vrátnici, která přivolá 

policii). Organizátoři volejbalového zápasu byli informováni, že příště jejich účastníci na 

kolejích ubytováni nebudou. Proběhla diskuse nad postupem ubytovaných v tenzních situacích 

a postupem přivolání Policie ČR. Pospíšil navrhnul, aby se komerční ubytování realizovalo v jiné 

části budovy a nikoli v prostorách, kde jsou ubytováni studenti. Kvestorka dále vyjádřila názor, 

že takovými záležitostmi by se AS OU vůbec neměl zabývat, problémem ale je, že na kolejích již 

několik let nefunguje Kolejní rada. Kvestorka apelovala na SK AS OU, aby iniciovala volbu této 

rady. Zároveň uvedla, že by bylo žádoucí provést rekonstrukci kolejí tak, aby každý pokoj měl 

své vlastní sociální zařízení, přičemž se předpokládá spoluúčast OU při rekonstrukci ve výši 40 

%. 

 

Návrh Legislativní komise AS OU 

Mostýn informoval o rezignaci senátorů za studentskou komoru AS OU Veroniky Kubančákové 

(LF) ke dni 16. 5. 2016 a Daniela Bukura (FU) ke dni 1. 9. 2016 na členství v legislativní komisi. 

Honová vyzvala především dané fakulty k doplnění svých zástupců, přestože Volební a jednací 

řád AS OU nestanoví přesný počet členů legislativní komise ani zastoupení fakult. Protože 

nebyl navržen žádný kandidát, Honová požádala, aby byly návrhy za každou fakultu předloženy 

na příštím zasedání AS OU. 

15:55 – odešla Gojová 

16:05 – odešel Hladík 

 

Informace o činnosti Studentské komory AS OU 

Hašková informovala o činnosti SK AS OU – Velikonoční nákupy v menze, Konference 

akademických senátů 15. – 17.4. 2016, setkání fakultních senátů na téma zveřejňování VŠKP 

elektronicky a diskuse k evaluaci studia. Dále informovala o prezentaci SK AS OU 

prostřednictvím stánku na letošním Majálesu, o setkání studentských organizací (14.6.2016) za 

účasti VŠB – TUO a Slezské univerzity. 

Hašková představila také plány SK AS OU – účast na akci „Jsme Ostravská“, příprava aktualizace 

Průvodce studiem na OU. 

Hašková dále oznámila, že k 16.9.2016 ukončí své působení na pozici předsedkyně SK AS OU.  

16:15 – odešel Škuta 



Hašková jako členka SK RVŠ (společně s Madeckou) informovala také o činnosti této organizace 

– seznámila senátory s usnesením SK RVŠ ke stavu financování vysokých škol, s potřebou 

nominovat někoho ze studujících do Rady Národního akreditačního úřadu a s diskusí o změně 

názvu státního svátku 17.11. Proti této změně se razantně postavil Eliáš a žádal vysvětlení, kdo 

dal představitelům SK AS OU mandát vystupovat takto za OU. Honová diskusi uzavřela  a bylo 

přistoupeno k poslednímu bodu jednání. 

 

Informace z AS LF OU 

Dvořáček shrnul dění v AS LF OU od února 2016, o kterém již dříve informoval také rektora OU. 

Rektor označil dění na LF OU za důležité a upozornil na řadu praktických problémů, které je 

nutno dořešit. Jedním z nich je právě otázka vztahu vedení LF a AS LF. 

Rektor poděkoval senátorům za spolupráci v uplynulém akademickém roce. 

Honová poděkovala všem přítomným senátorům za účast a spolupráci v tomto akademickém 

roce a stanovila termín příštího zasedání na září 2016. 

Závěrem pozval rektor senátory na akci „Jsme Ostravská“. 

 

Zapsaly: Vendula Gojová, Anna Krausová 

Verifikovala: Zuzana Honová 

 

V Ostravě 25. 6. 2016  

 


