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Zápis ze zasedání AS OU 15. 10. 2018 
Číslo jednací: OU-82037/90-2018 

 
Prezenční listina 

Přítomni: Čech, Dolný, Dvořáček, Dvořáková, Ferdiánová, Gojová, Hanusková, Honová, 
Kocur, Kowaliková, Krhutová, Kuděla, Malach, Murinová, Novotný, Otisk, Ožana, 
Paulíček, Plešek, Plevová, Porubän, Rodek, Rumpel, Skýpala, Sochorová, Stanková, 
Šácha, Tichá, Václavíková, Vaňková 

Hosté: Drozd, Sieber, Šumberová, Tomášková 

Omluveni: Badošek, Kusák, Krupa, Kubíčková, Velek 

Neomluveni: Bureš, Dolana, Hireš 

Přítomných akademiků: 20 

Přítomných studentů: 10 

 
Program zasedání 
 

1. Schválení programu jednání AS OU 

2. Návrh na zástupce delegáta do SK RVŠ 

3. Aktuální informace o situaci na Lékařské fakultě OU 

4. Návrh Stipendijního řádu OU 

5. Projednání návrhu členů a náhradníků do Etické komise OU 

6. Návrh plánu realizace Strategického záměru OU na rok 2019 

7. Rozdělení příspěvku pro VVŠ 

8. Různé 

 

Předsedkyně AS OU Plevová zahájila v 13,00 hod. zasedání AS OU a přivítala všechny 
přítomné senátory, zástupce vedení a hosty.  
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Ad1) Schválení programu jednání AS OU 

Plevová představila program zasedání a vyzvala senátory k hlasování o programu. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Přišli Krhutová a Šácha. 

 

Ad2) Návrh na zástupce delegáta do SK RVŠ 

Plevová předává slovo Ožanovi, který navrhuje Mgr. Skýpalu na zástupce delegáta do 
SK RVŠ. Plevová se ptá, zda delegát souhlasí. Kandidát s návrhem souhlasí. 

Mgr. Jiří Skýpala je studentem doktorského studia Kinantropologie na Katedře studií 
lidského pohybu, OU. Krom studia lidského pohybu se snaží aktivně zapojovat a zajímat 
se o další informace, které jsou spjaty s chodem každé univerzity. Již od bakalářského 
studia je členem akademického senátu OU PdF. Dále je členem akademického senátu 
OU a RVH OU. Zajímá se o oblasti pro zvýšení kvality výuky studentů na univerzitách, 
momentálně především studentů doktorského studia, zejména s ohledem na 
konkurenceschopnost českých doktorandů ve světě. Kromě zvyšování kvality studia, 
považuje za důležité zvyšovat kvalitu zázemí, přístrojů a prostředků, které mohou 
studenti využívat jak při výuce tak mimo výuku (sportoviště, laboratoře, studovny, 
společenské místnosti, atd.). 

Prorektor Drozd přeje hodně štěstí kandidátovi, aby se mu nadále dařilo ve studiu na 
OU. 

Plevová přistupuje k tajnému hlasování a žádá o tři skrutátory. Hlásí se Otisk, Stanková 
a Šácha. 

Hlasování: (tajné hlasování) 

Výsledek hlasování: Celkem bylo odevzdáno 26 hlasovacích lístků, z nichž bylo 26 
platných. 

Pro: 24, Proti: 0; Zdrželi se: 2.       
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Usnesení: AS OU v souladu s Jednacím řádem AS OU, článkem 13, odst. 3, písm. e) 
schvaluje zástupce do studentské komory Rady vysokých škol. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Přišel Kuděla, Paulíček a Rodek. 

 
Ad3) Aktuální informace o situaci na Lékařské fakultě OU  
 

Prorektor Drozd informuje AS OU o posledním vývoji situace na LF ve věci dvojvládí 
děkanů, s touto situací spojených soudních rozhodnutích, o postupu AS LF a 
následných krocích. 

Drozd vysvětluje, že máme na jednání přítomného právníka z právního oddělení OU, 
který se této problematice věnuje. Drozd vysvětluje, že pokud se situace nedořeší do 
31.10., kdy končí funkční období děkana Zonči, tak po 1. 11. budou vyhlášeny nové 
volby děkana LF. Vedení se snaží stále monitorovat situaci, jak dodává Drozd. Další 
informace podá právník z právního oddělení. Plevová dává hlasovat o jeho vystoupení 
na AS OU. 
 
Hlasování:  

Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 0      

Usnesení: Mgr. Sieber může vystoupit na jednání AS OU. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Václavíková se ptá jaká je tedy současná situace a zda byl Zonča odvolán. Mgr. Sieber 
vysvětluje: Na základě zápisu z jednání AS LF rektor okamžitě zahájil odvolání děkana 
Zonči. Rozhodnutím Krajského soudu byl opět Zonča znovu dosazen do funkce a 
v danou chvíli bylo nutné řešit dvojvládí. S doc. Martínkem bylo nutno zahájit obnovu 
řízení. Řízení s doc. Zončou pokračuje a není dokončeno z důvodu nepřebírání pošty. 
V této době se čeká na naplnění fikce doručení, kdy se doc. Zonča dozví, že bylo 
zahájeno řízení a v tu chvíli má doc. Zonča lhůtu na vyjádření. Po uplynutí všech 
nezbytných dob může přistoupit rektor k jeho odvolání.  
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Drozd vysvětluje, že v současné době doc. Martínek také nepřevzal doručení o 
pozastavení jeho funkce.  

Václavíková se na základě informace, že se Zonča dlouhodobě zdržuje mimo ČR ptá, 
zda je mu vyplácena měsíční mzda a děkanský příplatek, nebo zda tedy čerpá 
dovolenou – kdo je jeho přímý nadřízený (kdo podepisuje docházkový list). Drozd 
dodává, že si ho podepisuje sám. Václavíková se ptá, jak je možné, že si na naší instituci 
kdokoliv podepisuje sám docházku. Šumberová doplňuje, že možná docházkový list 
vůbec neodevzdává.  
 
Mgr. Sieber odpovídá, že tuto informaci nemá a nemůže ji ani sdělit. Výkaz práce určitě 
Zonča odevzdává a dodává, že informaci o výkazech práce má personalistka. 
 

Plevová se ptá na termíny, do kdy je doc. Zonča děkanem LF. Mgr. Sieber uvádí, že pan 
rektor 1. 10. zahájil řízení s doc. Zončou. Právní oddělení nezná nyní datum doručení 
(obvykle do deseti dnů). První termín odvolání je možný začátkem přespříštího týdne.  

Drozd dodává, že doc. Zonča bohužel nadále činí kroky ve své funkci proti OU. 

Dvořáček vysvětluje genezi situace na LF od neokooptování dr. Machytky až po 
současný stav a zmiňuje, že se bohužel do celé situace dostaly politické vlivy a právo. 
Dvořáček dále komentuje, že tato situace nemá konce, jelikož Zonča nepřebírá poštu a 
nedostavil se ani na AS LF OU, aby se k celé situaci vyjádřil. 

Ožana se ptá, do kdy může doc. Zonča provádět jednotlivé úkony prostřednictvím jeho 
funkce. Ožana se ptá hlavně na personální změny na LF. Mgr. Sieber vysvětluje, že do 
doby než bude odvolán z funkce. 

Malach se ptá, zda bude doba, kdy Zonča nebyl ve funkci započítána do jeho funkčního 
období a tím se mu období prodlouží. Mgr. Sieber odpovídá, že dané nelze. Navíc 
dodává, že Zonča nepřebírá poštu, a proto nemůže být zahájeno řízení na odvolání 
rektorem OU. 

Dvořáček se ptá, kdo má nyní podepisovat právní dokumenty. Mgr. Sieber odpovídá, 
že doc. Zonča.  

Drozd zkráceně čte vyrozumění soudu, který doporučuje pozastavit ve funkci doc. 
Martínka, zatímco doporučuje pokračovat ve funkci doc. Zončovi. 

Přišel Porubän. 

Drozd dodává, že vedení OU musí respektovat rozhodnutí soudu jako definitivní.  
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Malach se dotazuje, zda byla přezkoumána rozhodnutí soudu. Byla podána kasační 
stížnost, na jejíž výsledek můžeme čekat až 9 měsíců, dodává Drozd. Mgr. Sieber 
upřesňuje, že rozhodnutí o kasační stížnost nemá odkladný účinek. 

Ožana dodává, že dané bylo předmětem jednání SK RVŠ. Rada poukazuje, že je nutné 
tuto situaci uklidnit. Předseda SK AS OU v těchto dnech podá tiskovou zprávu do médií 
s podporou LF z řad SK OU. Tato nepříjemná situace působí i na potencionální studenty 
LF s obavou zrušení LF. Drozd dodává, že rektor jednal jak s Městem, tak s Krajem.  

Václavíková se ptá, zda tato situace vznikla z důvodů špatných zákonů ČR, nebo 
špatných vnitřních předpisů OU. Odpovědět se chystá paní kancléřka. Plevová dává 
hlasovat o jejím vystoupení na AS OU. 
 
Hlasování 

Výsledek hlasování: pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 0     

Usnesení: Kancléřka Šumberová může vystoupit na jednání AS OU. 

Usnesení bylo přijato. 

 
Kancléřka vysvětluje, že je to problém české legislativy – vysokoškolského zákona 
dohromady se zákoníkem práce. Děkan je veřejný funkcionář, na kterého se vztahuje 
zákoník práce pouze v některých ohledech – například mu není možno dát výpověď, 
není možné mu zaslat vytýkací dopis. V zákoníku práce není řečeno, zda veřejný 
funkcionář musí podávat docházku, zda má nárok na dovolenou atd. Právní oddělení 
řeší tuto situaci po celou dobu. V zákoníku práce není vysvětlen vztah mezi rektorem a 
děkanem. Je třeba toto vyjasnit nejprve na úrovni vysokoškolského zákona poté na 
úrovni OU. Rektor akceptoval rozhodnutí AS LF, že Zonča nemá být děkanem. 
Šumberová vysvětluje, proč je podána kasační stížnost. Ani jednou nebylo Krajským 
soudem v Ostravě umožněno se OU bránit přímo formou jednání před soudem, dodává 
Šumberová.  

Dvořáček dodává, že AS OU má sílu odvolat z funkce děkana LF.  

Drozd dodává, že se setkal s kritikou na právní oddělení, že moc kontrolují právní 
dokumenty. Drozd děkuje právnímu oddělení za tuto preciznost. 

Malach dodává, že členům Etické komise může dát AS OU podnět pro vyřešení této 
situace. Drozd vysvětluje, že Zonča dlouhodobě poškozuje OU a je to tedy podnět pro 
jejich řešení. Dvořáček by rovněž dané přivítal.  
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Ad 4) Návrh Stipendijního řádu OU 

V souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod. 3 zákona o vysokých školách předkládá rektor AS 
OU návrh Stipendijního řádu OU (Příloha Stipendijni_rad.docx). Návrh tohoto řádu byl 
projednán na zasedání AS OU dne 17. září. Do návrhu byly zapracovány připomínky 
fakult i členů AS OU. 

Plevová dává slovo předsedovi Legislativní komise AS OU Kocurovi, který představuje 
jednotlivé body připomínkované LK AS OU: 

 Článek 2, odst. 2 písmeno c: Kancléřka Šumberová vysvětluje, že tento bod je 
takto formulován ze zákona a nelze dané měnit. Všechny fondy jsou dány ze 
zákona a zákonem je dáno, odkud se čerpají tyto finance (např. FRIM, FUP, FPP). 
OU nemůže založit více fondů.  

 str. 3, písmeno f: termín celková výše, není lepší maximální částka? Šumberová 
souhlasí s přeformulováním na maximální částku.  

 str. 4, článek 6, odst. 1 bod a: proč je uvedeno české studijní programy, proč ne 
mezinárodní studijní programy. Šumberová reaguje, že fakulty nechtějí. Tím 
českým programem se myslí akreditovaný program v českém jazyce. Šumberová 
upřesní tuto formulaci ve Stipendijním řádu ve smyslu, že nárok na prospěchové 
stipendium nemají studenti samoplátci a bude ve studijních programech 
akreditovaných v českém jazyce. 

 str. 4 článek 6 odst. 1 bod c: stipendium pro studenta, který je v zahraničí. Otisk 
poukazuje na dvě stipendia najednou. Šumberová dodává, že dělali analýzu 
s prodloužením studia. Dodává souvislost s výjezdem a s dobou ukončení studia. 
Dodává, že na půdě OU je student, který vyjede do zahraničí, z pohledu 
prospěchového stipendia znevýhodněn. Toto opatření zmírní toto 
znevýhodnění. Ferdiánová potvrzuje, že studenti jsou opravdu znevýhodněni. 
Pokud chtějí studenti prospěchové stipendium, volí cestu zůstat na půdě OU, 
což je pro OU nevýhodné. Sochorová potvrzuje slova Ferdiánové. Dodává, že na 
LF je nutné ještě dokončit praxe, které trvají někdy i několik měsíců. Ožana 
dodává, že náklady v zahraničí nejsou pokryté z prostředků, které má student 
určené pro zahraniční cestu. Malach dodává, že chce doplnit ještě studium 
nazvané joint degree. Pohybujeme se na úrovní správního řádu, dodává 
Šumberová. Bude lepší v tomto článku vyjmenovat explicitně, kdo nemá nárok 
na stipendium, dodává Dvořáček. Šumberová dodává, že se vloží nová 
formulace.   
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 Václavíková se ptá, že nemáme známku ale hodnocení A, B, C, D, E, F. Chybí 
odkaz na propočet získané známky. Šumberová dodává, že bude vložen odkaz 
na SaZ řád v čl. 6 odst. 3 pro výpočet VSP. 

 str. 5 článek 6 bod 1: v tomto smyslu nebudou uznávány výsledky ze zahraničí? 
Šumberová vysvětluje, že tato formulace zůstala z přechozího Stipendijního 
řádu, byl to požadavek fakult. Jedná se o uznávání předmětů z předchozího 
studia a z předchozích oborů. Zahraniční studium je souběžné studium, 
upřesňuje Tomášková.  

Odešla Murinová 

 Václavíková upřesňuje smysl věty tak, že se nebere v úvahu předchozí studium 
v jiném studijním programu, i v případě stejné školy. Sochorová doplňuje, že jde 
zřejmě i o výsledky uznané do aktuálního studia. Šumberová se ptá, zda chce AS 
OU uznávat předchozí výsledky z jiných univerzit, aby se započetly do průměru 
pro prospěchové stipendium. Dvořáček upřesňuje, že bychom měli z výpočtu 
vyřadit historii a přesně vydefinovat, kdy je nárok.  Malach navrhuje formulaci 
ve smyslu, že se přihlíží pouze k výsledkům na naší VŠ. Tomášková se obává, zda 
by započítání uznaných předmětů nebylo ulehčení studentům přicházejícím 
z jiných škol. Šumberová upřesňuje, že máme SaZř a předměty se špatnými 
výsledky fakulty neuznávají. Drozd doplňuje, že pro některé studenty ze 
„slabších“ škol by započítání předchozích výsledků mohlo být výhodou. 
Dvořáček se ptá, jaký tedy má být smysl prospěchového stipendia. Panuje 
shoda, že je to odměna za zde vykonanou práci. Dvořáček doplňuje, že výsledky 
ze zahraničí by se započítávat měly. Tomášková opět upřesňuje, že v tomto 
případě jde o souběžné nikoliv předchozí studium. Šumberová tedy navrhuje 
upřesnění „ke studijním výsledkům dosaženým v  předchozím studiu studijního 
programu na jiné fakultě“. 

 Str. 5 čl. 9: 1. Odst. b) je použito slovo „nebo přestoupil“. Podle SaZř nejsou 
možné přestupy. Je to v rozporu se SaZř. Šumberová vysvětluje, že ve SaZř 
budeme rušit explicitní zákaz přestupu. Pokusíme se vytvořit předpoklady pro 
„přestup“ mezi studijními programy. Souvisí to s přechodem na nové akreditace 
studijních programů. Jde o otázku kompatibility studijních plánů. SIMS zná 
možnost přestupu, tj. propojení studia. Nebude to tedy druhé studium, ale 
studenti přestoupí na nový studijní program. Není to v rozporu 
s vysokoškolským zákonem. Pro fakulty je velká zátěž udržovat paralelně dva 
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běhy studia. Přestup umožní plynulý přechod, ale student musí souhlasit, 
nebude to pro něj znamenat neukončené studium. Václavíková: Bude tedy 
možnost regulérního přestupu z programu na program? Zatím vždy bylo řečeno, 
že zákon to neumožňuje. Pokud ne, tak by použitý pojem měl být jiný. 
Šumberová vysvětluje pojem přestupu – VŠ zákon nemluví o přestupech. Ve 
veřejném právu co není dovoleno, je zakázáno. Krhutová navrhuje slovo 
„převedení“. Šumberová: v tuto chvíli celou část za „nebo“ vypustíme a bude 
doplněno, jakmile bude zcela jasno v podmínkách pro přechod na nově 
akreditované programy. Jde o to vytvořit podmínky fakultám, které by toho 
chtěly využít a nechtějí udržovat dvojí paralelní běh SP. Šumberová upřesňuje 
proces převodu studentů v rámci mimořádného přijímacího řízení. 

 str. 6 čl. 11 Akademické stipendium, odst. 2 – je uvedena částka 1 000 Kč, proč 
je uvedena konkrétně? Šumberová: je to na základě praxe i z jiných univerzit. 
Otisk: proč je to uvedeno jako konkrétní údaj. Šumberová: aby bylo přibližně 
stejné na všech fakultách. Drozd upřesňuje, že by mohlo docházet k ovlivňování 
studentů a proto je vhodné částku zastropovat. Šumberová: mělo by sloužit jako 
základní opora pro rozhodování akademického senátu. Ožana doplňuje 
informace se studentské komory Rady VŠ, která tuto otázku také projednávala. 
Obecně převládá názor, že zastoupení v akademickém senátu by se měla být 
čestná funkce a neměla by být honorována, nicméně bylo tam několik příkladů 
z jiných univerzit, kde to mají obdobně a částky by měla reflektovat věnovaný 
čas dojezd a částka by v tomto smyslu měla být zachována.  

 Malach dále ke stipendijnímu řádu: jaký jiný samosprávný orgán fakulty kromě 
akademického senátu připadá v úvahu. Šumberová doplňuje například Radu pro 
vnitřní hodnocení, poradní sbor může být například pracovní skupina, knihovní 
rada, komise senátu apod. Plevová doplňuje, že máme např. komise (LK, EK, VK). 
Václavíková k tomuto  bodu doplňuje, že by bylo vhodné uvést, co vše se do 
toho počítá, aby nedocházelo ke kumulaci. Dále je uvedeno za „řádné“ zasedání, 
co v případě mimořádného zasedání? A dále v jakém smyslu je požadována 
„aktivní“ účast? Šumberová upřesňuje, že stipendium je vždy na základě návrhu 
předsedy AS, není to svévole a není tedy nutné tak přesně vymezovat pokud jde 
o např. činnost v komisích. Plevová navrhuje z bodu 2 zrušit slovo „řádné“ a 
případně i „aktivní“. Otisk navrhuje u uvedené částky formulaci „zpravidla do 
výše“. Šumberová upozorňuje, že toto je ochrana pro samotný AS, aby částka 
byla limitována. Obdobně v připravovaném Mzdovém předpise to bude pevná 
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částka. Ferdiánová ke čl. 12 odst. 2 stipendium na podporu mobility může být i 
na úrovni rektora a prorektora? Šumberová: souvisí se situací, kdy může být 
například podpora z jiných zdrojů na podporu mobilit a bude to pro univerzitu. 
Drozd doplňuje, že obdobou jsou stipendia pro DSP. 

 článek 13, odst. 3 formulace, že výši doktorandského stipendia stanoví rektor a 
navrhuje vymezit výši konkrétně, např. 30 % vyměřovacího základu. Na 
fakultách již fungují různé způsoby odměňování doktorandů a tento zásah by byl 
omezující. Šumberová: výše bude výsledkem dohadovacího procesu mezi 
děkany a rektorem, stanoví se minimální hodnota. Není asi dobré vše konkrétně 
uvádět. Po dohodě bude doplněno „jeho minimální výši stanoví rektor po 
projednání na kolegiu rektora pro daný kalendářní rok“. Skýpala: student by měl 
mít nárok na to, co mu stát přiznal – to by mělo být na všech fakultách stejné a 
dále pak by měla fakulta mít další motivaci pro ty dobré např. za publikační 
aktivitu. V základu by neměly být rozdíly mezi fakultami. V tuto chvíli jsou rozdíly 
mezi fakultami vysoké. Drozd: fakulta na to nemusí mít. Šumberová: doplní ze 
stipendijního fondu. 

Odchází Rumpel 

Skýpala: měla by být zaručena přiznaná částka, není např. vhodné odstupňování 
podle ročníků studia. Staňková: na každé fakultě se začíná na jiné částce. 
Šumberová: některé fakulty využijí svého přerozdělení. Tyto finance 
z ministerstva není nutné při nevyčerpání vracet, a proto fakulta je přelévá, 
nechává do vyšších ročníků studia. Drozd uvádí příklady z jiných univerzit, kde 
toto funguje obdobně, například kombinace ročník + výkon. Je vhodné fakultám 
flexibilitu nechat. 

 část 4 článek 14 odst. 2 forma vyplácení, nepeněžní forma, proč formou 
poukázek? Šumberová odpovídá, že toto je novinka a je to možnost dát 
studentovi výhodu v čerpání služeb univerzity a využít pro to stipendijní fond. 
Ferdiánová: v případě poukázky na knihy, bude kniha studenta nebo bude jen 
dlouhodobě zapůjčena? Šumberová: bude vlastnictvím studenta a tato forma 
vyplácení se týká pouze vypsaných stipendijních programů, ne stipendií. 
Stipendijní program vždy schvaluje AS nebo stipendijní komise fakulty, vždy je 
kontrola. Toto nám vytvoří možnost taková stipendia vyplácet. Václavíková: kde 
je upřesněno, že předchozí vyplácení bylo v peněžní podobě? Šumberová: bude 
doplněno, že plnění v nepeněžní formě může být přiznáno ze stipendijního 
fondu pouze prostřednictvím stipendijních programů. Čech se ptá, zda by 
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nebylo vhodnější motivovat fakulty k navýšení stipendií namísto systému 
voucherů apod.? Drozd: stipendijní programy bude vypisovat děkan a bude 
projednáno ve stipendijní komisi. Šumberová: bude to ošetřeno doplněnou 
větou uvedenou výše. Kocur: stipendijní komise na fakultě být musí? 
Šumberová: ano, děkani si ji vyžádali. Václavíková: jak odměnit studenta v DSP 
ze zahraničí? Očekávali jsme, že toto nový stipendijní řád vyřeší? Šumberová: 
ano, toto právě řeší stipendijní program. Děkan vypíše stipendijní program pro 
zahraniční studenty a má legální nástroj pro výplatu. Obdobně např. i pro 
pomocné vědecké síly. Václavíková: ano, tady dává smysl i nepeněžní plnění, 
např. poukaz na ubytování na kolejích. Václavíková: co si představit pro pojmem 
mimořádné stipendium? Šumberová: je to například Cena rektora, Cena děkana, 
stanoveno Opatřením. 

Závěr legislativní komise: LK AS OU navrhuje, aby se dokument na tomto zasedání 
neschvaloval. 

Šumberová děkuje za připomínky. Ještě bude doplněna možnost vyplacení stipendia 
absolventům, což je požadavek z fakult. Bude možnost vyplatit stipendium v souvislosti 
se studiem a do doby jednoho roku od absolvování. Bylo řešeno i v souvislosti s Cenou 
rektora. 

Závěr: Předložený návrh prostřednictvím kancléřky Šumberové byl vzat zpět, nebude 
na jednání součástí schvalovacího procesu a bude projednáno na příštím zasedání. 

Šumberová vyzývá k případnému zasílání dalších připomínek. Plevová upřesňuje, aby 
tak bylo učiněno prostřednictvím legislativní komise.  

Odchází Drozd a Václavíková. 

 

Ad5) Návrh plánu realizace Strategického záměru OU na rok 2019 

Jako každoročně touto dobou v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách 
předkládá rektor AS OU plán realizace Strategického záměru OU na rok 2019 (Příloha 
Plan_realizace_SZ_2019.docx). Nově je do tohoto dokumentu zapracován průběžný 
stav plnění jednotlivých opatření z předchozích let prostřednictvím barevného značení. 

Plevová vyzvala kancléřku k představení plánu realizace. 

Šumberová vysvětluje rozvržení dokumentu a barevným vyznačením nového. 
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Sochorová: na straně 7, opatření 1.2.16 Nastavení systému komplexní péče o 
mezinárodní studenty samoplátce, co si pod tím můžeme představit? 

Šumberová vysvětluje návaznost opatření Strategického plánu na žádosti o projektové 
financování. V tomto případě půjde o centralizovaný projekt, o spolupráci nás 
požádala VŠB, který se má zaměřit na starost o mezinárodní studenty, nejen 
samoplátce.  

Sochorová upřesňuje, že na LF už systém péče o zahraniční samoplátce již funguje a 
jakým způsobem se to tedy tohoto systému dotkne. 

Tomášková upřesňuje, že projekt vznikl z podnětu našeho Centra mezinárodní 
spolupráce a je propojen s VŠB. Jde o nastavení systému získávání samoplátců, péče o 
ně před nástupem, po dobu studia. Princip je, že vždy záleží na tom, co chce fakulta. 
Dříve International Office nyní Centrum mezinárodní spolupráce bude mít nastavený 
systém péče, který je schopno poskytovat a záleží na fakultě, nakolik ho bude využívat. 
Zatím neexistuje dokument, který by to systematicky popisoval, jak celý proces 
probíhá, je potřeba tomu dát jednotnou formu. Lékařská fakulta je hodně specifická, 
protože má samoplátců nejvíce a je to kompaktní skupina. Ostatní fakulty více uvažují 
o zajištění služeb přes CMS, nevyplatí se jim vyčlenit referentku, která by služby 
zajišťovala. CRP bude podaný na aspekty péče, které lze sdílet s VŠB, např. dobrá praxe, 
expertní poradci. 

Plevová vyzvala senátory k hlasování o plánu realizace. 

Hlasování:  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaluje 
plán realizace Strategického záměru OU na rok 2019.  

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdržel se: 1.       

Usnesení bylo přijato 

 

Ad6) Projednání návrhů členů a náhradníka do Etické komise OU 

V souladu s Etickým kodexem zaměstnanců a studentů OU předkládá rektor 
Akademickému senátu k projednání návrh členů a náhradníků do Etické komise OU. 
Etická komise je stálým poradním sborem rektora. Má sedm členů a sedm náhradníků, 
přičemž z každé fakulty musí být navržen minimálně jeden člen a jeden náhradník. 
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Navržení kandidáti: 

prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.  Člen OU 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.  Náhradník OU 

doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.  Člen FSS 

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.  Náhradník FSS 

doc. Mgr. Petr Lysáček  Člen FU 

doc. MgA. Eliška Novotná  Náhradník FU 

doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.  Člen FF 

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.  Náhradník FF 

prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.  Člen LF 

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.  Náhradník LF 

doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.  Člen PdF 

doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. Náhradník PdF 

doc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.  Člen PřF 

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.  Náhradník PřF 

 

Plevová otevřela diskuzi. 

Šumberová upřesňuje postavení této Etické komise. Univerzita má etické komise 
v podstatě dvě, tuto a druhou pro výzkum. Tato etická komise by se měla zabývat 
posuzováním porušování Etického kodexu. Etický kodex stanoví mechanizmus složení 
komise, jde o návrhy z fakult. 

 

Usnesení AS OU: 

AS OU v souladu s čl. 7 odst. 3 Etického kodexu zaměstnanců a studentů OU bere na 
vědomí návrh členů a náhradníků do Etické komise OU. 

 

 

https://ff.osu.cz/kcl/jan-malura/12695/
https://lf.osu.cz/kkp/roman-hajek/57416/
https://fss.osu.cz/ksp/lenka-krhutova/14053/#1-zakladni
https://fss.osu.cz/kam/oldrich-chytil/13386/
https://fu.osu.cz/kim/petr-lysacek/13183/
https://fu.osu.cz/kkn/eliska-novotna/13639/#2-zivotopis
https://ff.osu.cz/viv/anna-pumprova/61846/
https://ff.osu.cz/khi/petr-popelka/2387/
https://lf.osu.cz/uom/darja-jarosova/13501/
https://lf.osu.cz/uzm/petr-krupa/58184/
https://pdf.osu.cz/kcd/diana-svobodova/13161/
https://pdf.osu.cz/khv/jiri-kusak/2282/#1-zakladni
https://prf.osu.cz/kbe/marek-elias/20385/#1-zakladni
https://prf.osu.cz/kfy/vladimir-spunda/13344/#1-zakladni
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Ad 7) Rozdělení příspěvku pro VVŠ 

Plevová představila další bod jednání a uvedla, že paní kvestorka předložila bod jednání 
(Příloha Rozdělení příspěvku 2018_navýšení 250 mil.Kč pro VVŠ.xlxs), který byl dne 19. 
9. 2018 představen na poradě kvestorky s tajemníky a 1. 10. 2018 projednán na kolegiu 
rektora. Vždy bez připomínek. 

Dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-19231/2018-1  
z 14. 6. 2018 bylo rektorům VVŠ oznámeno rozhodnutí MŠMT o převedení prostředků 
ve výši 250 mil. Kč z rozp. okruhu IV do rozp. okruhu I. Toto navýšení je ze strany MŠMT 
vnímáno jako další opatření pro stabilizaci rozpočtů VVŠ a zajištění dostatečných 
prostředků na jejich provoz, mimo jiné i v oblasti mzdové politiky VVŠ.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu rozdělení příspěvku v uk. A+K, který je součástí 
rozpočtu OU na r. 2018, návrh bude předložen AS OU a SR OU ke schválení. 

Rozdělením se zabývala také ekonomická komise. Plevová předává slovo předsedkyni 
EK AS OU Sochorové.  

Sochorová: materiál byl vložený na portále, v rámci ekonomické komise proběhlo 
jednání korespondenčně, zúčastnila jsem se projednání s paní kvestorkou. Je to téměř 
stejná částka jako v loňském roce a je rozdělena stejným způsobem jako v loňském 
roce. Je to stejná situace, kdy ministerstvo převedlo finance z jedné kapitoly do druhé 
a tím byla navýšena částka za parametry A+K. tato dodatečná částky byla tedy stejným 
způsobem rozdělena po očištění od odpisů.  

Šumberová upřesňuje, že doporučení ministerstva je použít tuto částku do mzdových 
prostředků, formou odměn. 

 

Hlasování:  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
rozdělení finančního příspěvku na rok 2018. 

Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0.       

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 8) Různé 

Plevová otevírá poslední bod různé: 
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1. Volební komise AS OU se sešla dnes v 11,30 hod. Plevová: v podatelně byla 
jedna obálka s návrhem kandidáta na rektora. Obálka byla doručena řádně, 
v termínu i čase. Jediným kandidátem je současný rektor prof. Lata. Některé 
návrhy nebyly kompletní, z 90 návrhů bylo správně vyplněno 73, u 16 návrhů 
nebylo uvedeno pracoviště navrhovatele a jednoho navrhovatele se nepodařilo 
dle předem připraveného seznamu akademických pracovníků dohledat. Počet 
návrhů byl splněn. 

Šumberová upozornila na chybu ve formuláři návrhu, kde je uvedeno, že 
kandidát musí být členem akademické obce – podle vnitřního předpisu ale 
nemusí být kandidát členem akademické obce, ve vnitřním předpisu to není. 
Nicméně formulář není závazný, pouze doporučený. Navrhovatel členem 
akademické obce být musí. 

Ferdiánová se ujišťuje, zda kandidátem opravdu může být i osoba mimo 
univerzitu. Šumberová potvrzuje. Ale navrhovatel musí být členem akademické 
obce. 

2. Ožana informuje o jednání studentské komory Rady VŠ, která řešila otázku 
postavení členů AS jako veřejných funkcionářů v souvislosti se zákonem o střetu 
zájmů, nově podle výkladu zákona ze strany MŠMT. Šumberová sděluje, že 
v tuto chvíli univerzita zastává názor, že to tak není. Od června 2018 jsou to 
univerzity, které zapisují funkcionáře do registru veřejných funkcionářů. Za 
nenahlášení v tuto chvíli není postih. Univerzita v tuto chvíli zastává názor, že 
členů AS se zákon o střetu zájmu netýká, protože nesplňují jednu z podmínek – 
z titulu funkce v AS nejsou příkazci operace u částek vyšších než 200 000 Kč, ani 
se neúčastní zadávacích řízení. Zatím univerzita hájí tento názor. 

Plevová děkuje za účast a ukončuje jednání v 15,25 hod. 

 

Zapsala: Murinová, Sochorová 

Verifikovala: Plevová, předsedkyně AS OU  

Ostrava 24. října 2018 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Zápis Volební komise AS OU 
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Příloha 2 

Zápis z jednání Volební komise AS OU 15. 10. 2018 
 
 
Prezenční listina  
Přítomni: Plešek, Plevová, Stanková    
Omluven: Čech, Novotný 
 
Volební komise AS OU (dále jen VK AS OU) se na základě usnesení AS OU ze dne 
18. 6. 2018 sešla dne 15. 10. 2018 v 11,30 hod. k sestavení kandidátní listiny pro volby 
rektora pro funkční období 2019-2023. 
  
Předsedkyně VK AS OU Plevová převzala z podatelny 1 obálku s označením „Volby 
rektora 2019-2023“, která byla doručena v řádném termínu. Byly doručeny veškeré 
náležitosti nutné k přihlášení kandidáta. 
Komise prošla náležitost všech dokumentů, pouze u písemných podpor bylo zjištěno, 
že z 90 předložených návrhů bylo řádně vyplněných 73; 16 neúplně (chybělo pracoviště 
navrhovatele) a 1 navrhovatel nebyl dohledán v seznamu akademických pracovníků. 
Po ověření na personálním oddělení se zjistilo, že navrhovatel je vědeckým 
pracovníkem. Celkově tedy bylo komisí přijato 89 návrhů. 
 
Jediným navrženým kandidátem Ostravské univerzity je prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 
 
Do 17. 10. 2018 bude zveřejněna kandidátní listina.  
Plevová ukončila jednání v 13,00 hod. 
 
Zápis zpracovala: Stanková  
Verifikovala: Plevová 
15. 10. 2018  
 
Seznam VK AS OU: 
PhDr. Ilona Plevová, PhD. (LF) – předsedkyně  
doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (FF) 
MgA. Libor Novotný, Ph.D. (FU) 
Mgr. Jan Plešek (PdF, SK) 
Mgr. Zuzana Stanková (FSS, SK) 


