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Zápis ze zasedání AS OU 18. 3. 2019 
Číslo jednací: OU-19299/90-2019 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Dolana, Dolný, Dvořáček, Ferdiánová, Gojová, Honová, Kocur, 
Kowaliková, Krhutová, Kuděla, Kusák, Malach, Murinová, Ožana, Paulíček, Plevová, 
Pumprová, Rodek, Rumpel, Slíž, Sochorová, Stanková, Šácha, Tichá, Theuer, 
Václavíková, Vaňková, Velek  

Vedení OU: Drozd, Fux, Tomášková, Zářický 

Hosté: Navrátilová, Šumberová,  

Omluveni: Čech, Dvořáková, Hanusková, Hireš, Krupa, Kubíčková, Novotný, Plešek, 
Skýpala 

Neomluveni:  

Přítomných akademiků: 21 

Přítomných studentů: 8 

 
Program zasedání 
 

1. Schválení programu jednání AS OU 

2. Představení nového kvestora OU 

3. Koleje J. Opletala  

4. Evaluace studia 

5. Návrh na rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na 

vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2019  

6.  Projednání návrhu stipendijních programů Ostravské univerzity 

7.  Doplnění členů do Volební a Legislativní komise AS OU 

8.  Různé 
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Předsedkyně AS OU Plevová zahájila v 13,03 hod. zasedání AS OU, přivítala přítomné 
vedení a senátory.  Plevová vítá Ing. Navrátilovou. Současně nového kvestora Ing. Fuxe, 
MBA s kancléřkou Šumberovou. 

Plevová informovala senátory, že došlo ke změnám členů AS OU z důvodu ukončení 
členství v AS OU doc. Otiska, který byl od 1. 3. jmenován proděkanem na  FF. Členství 
přijala doc. Pumprová. Po neomluvených absencích jednání AS OU se ukončuje členství 
ve SK panu Šimonu Burešovi z FU. Byl několikrát kontaktován jak předsedkyní, tak 
místopředsedou SK, ale bez odezvy. Náhradnice paní Kristýna Josková (Cháberová) 
členství odmítla. Byl osloven další náhradník v pořadí pan Vilém Slíž, který členství 
přijal. Plevová přivítala všechny nové členy. 

 

Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

Plevová představuje harmonogram jednání AS OU a navrhuje přesunutí bodu Evaluace 
studia na příští jednání, z důvodu nemoci dr. Sikorové a její osobní písemné žádosti o 
přesunutí navrženého bodu k projednání. Plevová navrhuje schválení programu 
s vynecháním čtvrtého bodu.  

1. Schválení programu jednání AS OU 

2. Představení nového kvestora OU 

3. Koleje J. Opletala  

4. Návrh na rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na 

vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý 

koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2019  

5.  Projednání návrhu stipendijních programů Ostravské univerzity 

6.  Doplnění členů do Volební a Legislativní komise AS OU 

7.  Různé 

 

Plevová dává hlasovat o navrženém programu. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 27,  proti:  0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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Ad 2) Představení nového kvestora OU 

Komentář: 

Na základě výsledku výběrového řízení byl novým kvestorem od 4. března 2019 
jmenován Ing. Jan Fux, MBA. 

Vzhledem k úvodní nepřítomnosti vedení OU Plevová předává slovo paní kancléřce, 

aby představila nového kvestora. Kancléřka v úvodu omlouvá vedení z důvodu schůzky 

na VŠB. Na jednání AS OU se dostaví se později. 

Kancléřka uvádí, že na základě výběrového řízení ze 17 přihlášených kandidátů, byl 

vybrán Ing. Jan Fux, MBA a do funkce kvestora jmenován od 4. března 2019. Kancléřka 

předává slovo kvestorovi, který se stručně představil. V posledních letech se zabýval 

komerční sférou, později se věnoval bankovnictví ve funkci ředitele regionální pobočky 

v Ostravě. Později vystudoval také finance na VŠE. V současné době působí jako člen 

vědecké rady EF na VŠB. 

 

3) Koleje J. Opletala 

Plevová předává slovo Kocurovi a Ing. Navrátilové. Kocur komentuje zaslaný dopis Ing. 

Navrátilové a důvod zařazení bodu na jednání AS OU.  

Bod navrhl z důvodu, že na FF dorazila stížnost ubytovaných studentek týkající se 

kvality ubytování a tento bod projednávali na fakultním senátu s tím, že přislíbil 

otevření tématu právě na senátu univerzitním. 

Největším problémem je v současné době nedostatek teplé vody, ke kterému dochází 

víceméně každý večer (především budova B, často ale i budova A).  

Další nedostatek shledává v absenci signálu Wi-Fi, který je pouze u vrátnice a částečně 

na budově B. Studenti si často stěžují také na nepohodlné matrace (z části však probíhá 

výměna, jen neví podle jakého klíče). Mezi další nezbytné kroky k zajištění komfortu 

ubytovaným je výměna oken, které jsou ve velmi špatném stavu. 
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Kocur se dotazuje, kolik bylo do kolejí v posledních letech investováno a jestli se 

investice provádí ze strany univerzity, nebo jen samotných kolejí ze svého zisku? 

Zároveň se ptá na vizi univerzity s objektem kolejí do budoucna. Dodává, že ačkoliv jsou 

výše vyjmenované problémy vážné, nemyslí si, že řešením by byl prodej kolejí. Osobně 

si myslí, že by se mělo zvážit provádění dílčích investicí, které by zvýšily komfort 

ubytovaným. Mezi takové investice by patřilo například výše zmíněné zavedení Wi-Fi, 

rekonstrukce toalet a koupelen, zavedení možnosti tiskových služeb (například u 

vrátnice pomocí veřejného PC s tiskárnou – platba na místě pomocí terminálu v 

tiskárně), výměna oken a neprodleně oprava kotelny, ostatně zdražení kolejného v 

roce 2017 bylo argumentováno zvýšením komfortu ubytovaných. 

Ohledně informačních technologií Kocura zajímalo, jak složité by bylo na kolejích 

zavedení Wi-Fi, protože z osobní zkušenosti ví, že zapojení pomocí kabelu je poměrně 

složitý proces a dost lidí s tím má problémy. Dále by jej zajímalo, zda by bylo možné 

zavést na kolejích veřejnou tiskárnu se skenerem a platebním terminálem (jako je to 

běžnou praxí i na středních školách, kde je kolikrát těchto tiskáren pro studenty i 

několik). Kocur upozorňuje, že se tato problematika řešila již dříve na AS OU a na 

kolegiu rektora.  

Slovo si bere Ing. Navrátilová a komentuje připravenou prezentaci a odpovídá na 

otázky Kocura. 

V úvodu prezentace komentuje situaci týkající se nevyhovující kotelny. Vysvětluje 

čerpání teplé vody a její pravidelné doplnění, které závisí na množství odčerpané vody 

v jednom čase. Komentuje čištění kotelny a slibuje dostatek teplé vody na blízké časové 

období. Dále vysvětluje podané žádosti na magistrát, hygienickou stanici a požární 

stanici. Od začátku října by mohly být zahájené práce na nových kotelnách, dodává 

Navrátilová. Předpokládáme, že v polovině roku 2020 bude první řešení kotelny. 

Odkazuje se na časový harmonogram stavebního povolení. Současný stav nejde 

v dohledné době vyřešit, dokud nebudou nové kotelny, dodává Navrátilová. 

Navrátilová dále uvádí, že vláda schválila obnovu prostor pro ubytování a stravování 

v období 2018-2027 pro ubytovací a stravovací kapacity. Má zájem zlepšit komfort a 
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kvalitu ubytování. To je vize pro vysoké školy se 40 procentní účastí OU. Navrátilová 

doufá, že nový kvestor toto rozhodnutí bude následovat a podporovat. 

Dále vysvětluje, že celá budova B má nové matrace. Výměna postupovala postupně od 

přízemí. Budova A nemá možnost výměny matrací, z důvodu jejich zabudování jako 

součást postele. Po půl patrech se vyměňuje nábytek a postupně matrace. V plánu je 

také výměna lednice, 30 ks bylo zakoupených loni a 30 ks se plánuje letos. Je to zhruba 

1 mil. Kč na investice pro plánované renovace se souvisejícím malováním. 

Co se týče stížností, odkazuje na p. Mamicovou s tím, že veškeré nedostatky je nutné 

hlásit a psát do knihy závad.  

Navrhuje se zřízení helpdesk pro tyto služby, který je pro studenty pohodlnější. 

Kocur se ptá znovu na kotelnu. Od roku 2017 došlo k navýšení kolejného. Navrátilová 

souhlasí. Už tehdy byla kotelna v havarijním stavu i přesto se zvýšilo kolejné. 

Navrátilová pokračuje, pořídily se nové pračky a sušičky na prádlo. Z toho důvodu se 

navýšilo kolejné o 259 Kč měsíčně. 7 000 ročně je ubytovací stipendium na 10 měsíců, 

které dostává student. Navrátilová si nemyslí, že je tak drahé a dodává, že trend je 

postaven na singl pokojích, o které mají zájem zahraniční studenti. Naši studenti chtějí 

dvoulůžkové pokoje. Třílůžkové pokoje nejsou prioritou. 

Badošek se ptá na částku pro single pokoje, která je zhruba 4tis. na měsíc. 

Dále se ptá Ožana, zda informace o prováděných úpravách jsou ve dvojjazyčné podobě 

pro zahraniční studenty. Navrátilová vysvětluje, že se snaží informovat všechny 

ubytované v rámci možností. Můžou mít pocit, že neznají veškeré informace, dodává 

Ožana. Navrátilová slibuje, že informace budou poskytnuty všem. 

Dolana se ptá, zda se řešila studie z dlouhodobého hlediska, která by obsahovala obě 

varianty (rekonstrukce, nebo zbourání a postavení nových prostor). Zbourání se 

neřešilo, řešila se  studie pokoj s WC,  sprchou a kuchyňkou. Dále úprava podkroví pro 

doktorandy, dodává Navrátilová.  
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Ferdiánová se ptá na výběrové řízení na dodávku energií. Navrátilová dodává, že 

dostala informaci,  že energie bude stát o 30 procent více než minulý rok. Bude se to 

týkat i dalších pracovišť, ptá se. Kancléřka vysvětluje, že výběrová řízení proběhla, 

jelikož se navýšení bude týkat i rektorátu. Jsme závislí na počtu firem, kolik se jich 

přihlásí, upřesňuje. Dále je si třeba uvědomit, že z navýšené spotřeby energií vyplývá 

také související navýšená cena.  

Kvestor potvrzuje, že má zadání se od rektora kolejím plně věnovat. V letošním roce 

byl na studijním pobytu v Austrálii. Austrálie trpí nedostatkem vody. Lidi jsou vedeni 

šetřit vodu. Kvestor vidí rezervy ve společnosti.  

Navrátilová se vrací ke kotelnám. Vysvětluje, že dimenzování kotelen plánované na 

podzim, pojme i nově zrekonstruované budovy.   

Gojová se vrací k zavedení helpdesku a k Wi-Fi? Plevová dodává, že se danou oblastí 

nyní budeme zabývat a předává slovo Kocurovi. 

Kocur informuje senátory ohledně komunikace s ředitelem Ing. Pomezným. Ing. 

Pomezný v emailu uvedl, že nasazení Wi-Fi je technicky i finančně náročný projekt. 

Technicky náročný, protože síťová infrastruktura je v žalostném stavu a neumožňuje 

jednoduchou instalaci Wi-Fi zařízení. Na rekonstrukci síťové infrastruktury jsou již 

základní projekty, avšak prozatím tento IT projekt nedostal patřičnou prioritu a finanční 

zajištění. Hovoříme zde o přepokládaných nákladech v řádu 1.500tis. Kč. V případě, že 

se podaří rekonstrukce infrastruktury, můžeme přikročit k projektu Wi-Fi, zde jsou taky 

zpracovány projekty, avšak jako v prvním případě i zde ještě nebyla udělena patřičná 

priorita a finanční zajištění. Hovoříme zde o podobných přepokládaných nákladech v 

řádu 1.500tis. Kč. Snaží se hledat finanční zdroje formou dotačních programů, které by 

uměly pomoci s financováním rekonstrukce, ovšem tyto jsou většinou určeny pro 

podporu studia, výzkumu, legislativy a není zde možné "legálně" uplatnit potřebu pro 

ubytovací zařízení. A pokud se takový program objeví, naposledy v listopadu 2018, 

vyžaduje obrovskou spoluúčast, obvykle 40% a více. Je ovšem nutné brát v kontextu 

všechny investice univerzity, nejen IT investice. Každý rok musí univerzita investovat 

3.000tis. až 5.000tis. Kč do obnovy a rozvoje IT infrastruktury. CIT nedisponuje 
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vlastními investičními prostředky, jsou mu vždy přiděleny na základě priorit univerzity, 

popřípadě si je CIT musí získat prostřednictvím dotačních grantů, kde soutěží proti 

jiným univerzitám a projektům. Tyto projekty, pak rozvíjejí např. studijní agendu, 

personální a ekonomickou, spisovou agendu a mnoho dalších centrálních univerzitních 

služeb. Jakmile univerzita přidělí kolejím dostatečnou prioritu a finanční zajištění, CIT 

je připraveno. Ví, že vedení univerzity již v této věci vyvíjí intenzivní činnost a hledá 

partnera i finanční zajištění rozvoje kolejí. Co se týče tiskárny, technicky je to určitě 

řešitelné, musela by se koupit (pronajmout) tiskárna, koupit (pronajmout) SW, který by 

umožnil identifikaci, provést analýzu řešení v současné infrastruktuře. V této věci se 

doporučuji obrátit na vedoucí kolejí, zda si takový projekt mohou koleje finančně 

dovolit. CIT pomůže s analytickou a technickou částí projektu.  

Navrátilová potvrzuje jednání s pražskou firmou o nákupu nové multifunkční tiskárny 

na mince. Místo mincí studenti navrhují platební karty. Do měsíce by toto mohlo být 

instalováno. 

Kocur se ptá vedení OU, zda má v plánu koleje opravit a zmodernizovat. Rozhodnutí ze 

strany vedení OU zatím nepadlo, dodává kvestor. Kancléřka dodává, že se hledal i 

investor na rekonstrukci. Investice je na velikost kolejí velmi nákladná, proto investor 

od tohoto kroku odstoupil. Nedá se to sladit s investicí z ministerstva. Projekt s Wi-Fi je 

v současné době připraven. Hledá se vhodný dotační subjekt. Kancléřka vysvětluje, že 

teď je priorita opravit budovy PřF a FF. Tyto priority mají v tuto chvíli přednost. 

Ožana se ptá, zda nějaká Wi-Fi vůbec funguje. V současně době Wi-Fi funguje, ale signál 

je nedostačující v případě, že je student od ní vzdálen. Navrátilová dodává, že manuál 

i instruktážní video, jak napojit kabelový internet je dostupný. Manuál je však na osmi 

stránkách a videu na internetu, jak dodává Šácha. 

Malach navrhuje závěr k této situaci. Dvořáček říká, že studenti řekli své požadavky. 

Rekonstrukce záleží také na tom, kolik jste schopni zaplatit. Pokud se koleje zdraží, pak 

si myslí, že studenti se přesunou do privátu. Navrhuje vypracování studie rekonstrukce 

a související cenu. Malach navrhuje stanovit termín, do kdy je schopen kvestor připravit 
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strategii. Kvestor uvádí termín září, kdy již bude schopen předložit strategický záměr 

týkající se rekonstrukce kolejí. 

 

Ad 4) Návrh na rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na 

vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace na rok 2019 

Komentář: 

V souladu s Pravidly rozdělení institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na 

vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 

výzkumné organizace na Ostravské univerzitě 2017-2019, které byly schváleny na 

zasedání AS OU dne 27. března 2017, předkládá vedení OU návrh na rozdělení 

institucionální části příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost a 

institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na 

jednotlivé součásti OU na rok 2019. 

Plevová předává slovo předsedkyni EK Sochorové, která senátory seznamuje s výsledky 

jednání EK AS OU (viz Zápis z jednání EK_13032019.pdf) 

Kancléřka vysvětluje, že pan rektor a pan kvestor požádali paní kancléřku o 

zodpovědění dotazů. Dodává, že je vše na AS OU, jak rozhodne o rozpočtu.  

Kancléřka vysvětluje předpisy, kterými se řídilo vedení při přípravě návrhu rozpočtu.  

Na úvod uvádí, že předpisy jsou: právní přepisy, zvláštní předpisy v rovině legislativních 

pravidel, pravidla pro rozdělování příspěvků a metodika, která byla schválena v roce 

2017 na AS OU s platností do roku 2019. 

Ferdiánová požaduje představení, co se v rozpočtu změnilo od minulého kalendářního 

roku. Žádá prezentaci přiložených souborů. 

Kancléřka komentuje zaslanou přílohu týkající se navrhovaného rozpočtu. Zaslaný 

formát je předkládán ve formě zachovaných vzorců, tak aby každý mohl dohledat 

přesné výpočty. Ministerstvo dává OU finance ve dvou okruzích (příspěvek a dotace). 
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Příspěvek se může převádět z roku na rok, zatímco dotace se musí vyčerpat. Příspěvek 

na vzdělávací činnost je 528 mil. korun, s tím že v předchozím roce přišly ještě nějaké 

dodatečné dotace, které nestihly projít přes AS OU. Došlo ještě  zhruba 8 mil. Kč, které 

jsou zahrnuty do letošního rozpočtu. V univerzitní metodice se dále hovoří, že 

příspěvek za vzdělávací činnost dělíme na fixní část a na část týkající se kvality. Pokud 

bychom postupovali správně podle metodiky tak bychom měli udělat to, že podporu 

32 mil. sečteme s 525 mil. Dle pravidel ministerstva se tyto částky musely oddělit. Tak 

vedení OU učinilo. Dále kancléřka komentuje rozdělení fixní částky. Pokud fakulty 

dodrží počty studentů, tak obdrží částku dle podílu. Zbytek částky (15 procent) se 

rozděluje dle ukazatele koeficientu K1. Institucionální podpora byla komplikovanější, 

jelikož se změnila metodika. Byla dodržena interní metodika OU, dodává kancléřka. 

Drozd doplňuje, že RVVI vyvinula novou metodiku (M17+), ale současně se nezabývalo 

vývojem metodiky přerozdělení financí (DKRVO) na vysoké školy. Vedení stále čekalo, 

že do toho vstoupí ministerstvo, které stanoví parametry, dle kterých dojde 

k přerozdělení také na součásti institucí, jak tomu bylo doposud. Výsledné finance jsou 

(alespoň dle hrubého odhadu na základě dat z MŠMT) distribuovány dle parametrů, 

které se nedají aplikovat na všechny vědní disciplíny. Pokud by takto OU postupovala, 

tak by hrubě poškodila humanitní a společenské obory. Vedení doporučilo přerozdělit 

podle metodiky hodnocení 2016, kterou mělo k dispozici. Vedení do budoucna 

navrhuje připravení nové metodiky přerozdělování financí OU tak, aby to 

nepoškozovalo humanitní a společenské obory. Základní koncept již existuje, ale jedná 

se o dost náročný proces, který zabere dost času, navíc se ještě očekává simulace na 

ostrých datech. 

Dále kancléřka pokračuje vysvětlováním, že tyto finance jsou určeny primárně PdF a LF 

fakultě. Dále vysvětluje, že výuku studentů oboru učitelství zajišťují také další fakulty 

PřF a FF. A tyto fakulty nedostanou nic? Kancléřka pokračuje, že značnou část výuky 

studentů 1. ročníku oboru Všeobecného lékařství zajišťuje PřF (biologie, fyzika, 

chemie). Vstupuje Sochorová s tím, že dle informací na úrovni vedoucího katedry fyziky 

PřF se tato situace na fakultě již řeší. Kancléřka oponuje, že děkan PřF o jednání neví a 
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jednotlivé jednání s individuálním vedením katedry je značně nestandartní. Jedná se s 

vedením fakulty, dodává kancléřka. 

Kancléřka pokračuje prezentací druhé části tabulky s tím, že fakulty se musí podílet na 

provozu služeb. Zdroj, odkud budou čerpat tyto finance, si můžou fakulty zvolit samy. 

Dále komentuje navýšení fondu rektora a celouniverzitní akce.  Dále vysvětluje finance 

plánované na pojištění majetku, autodopravu, kurzovní rozdíly atd. Dále komentuje 

navýšení rozpočtu AS OU. Nově přibyla položka pro Radu pro vnitřní hodnocení. 

S ohledem na kvantitu a externí posuzovatele je nutné předpokládat větší částku. 

Jeden posudek je hodnocen částkou 5tis. Kč. Dále komentuje částku 15 mil. Kč, kdy se 

jedná o přebarvenou částku určenou do FRIMu, která bude využita na plánované 

rekonstrukce. Plán je pokračovat zhruba další 3 až 4 roky. Jedná se o stejný princip, kdy 

se OU skládala  12 mil. ročně po dobu 5 let na LF. Dále komentuje částku určenou pro 

plánovaný nárůst mezd na CIT. Je to dlouhodobý plán za účelem udržet IT specialisty 

na OU vzhledem k trhu. Dále komentuje úhradu P1, s tím že připomíná, že fakulty se 

samy rozhodnou o vlastním zdroji financování. Všude můžeme vidět přesné vzorce 

výpočtu jednotlivých čísel, a tedy každý senátor si může překontrolovat jejich výpočet. 

Přišla Václavíková. 

Plevová děkuje a předává slovo EK. Podklady přišly v pondělí večer minulého týdne. EK 

se sešla ve středu minulého týdne, dodává Sochorová. 

Sochorová čte závěr ze zápisu EK:  

Ekonomická komise požaduje od předkladatele Návrhu na rozdělení institucionální 

části příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2019, tj. rektora OU, 

vysvětlení, z jakého důvodu není dodržen článek 13 odst. 9 Pravidel MŠMT, a také plný 

text prohlášení, na které se uvedený článek odvolává. Současně upozorňuje, že tento 

návrh rozpočtu odporuje i Pravidlům rozdělení institucionální části příspěvku ze 

státního rozpočtu a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace na Ostravské univerzitě 2017-2019 v části III odst. 23. Pro rok 2019 se tato 

otázka týká dvou výše uvedených fakult, v dalších letech však může jít o fakulty jiné a 
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nynějším nedodržením podmínek pravidel MŠMT i OU by mohl být nastaven nežádoucí 

precedens pro další roky. Projednání Návrhu na rozdělení institucionální části 

příspěvku ze státního rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na 

dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2019 na zasedání AS OU je 

otázka natolik závažná, že by jí v každém případě měl být rektor univerzity osobně 

přítomen. EK tedy doporučuje odložit konečné projednání/schválení Návrhu rozpočtu 

OU na rok 2019 na termín zasedání AS, kterého se bude rektor OU osobně účastnit. 

V pravidlech ministerstva je, že tyto prostředky jsou odděleny a nejsou zahrnuty do 

celkového rozpočtu. Tyto prostředky jsou určené přímo fakultám. PdF naroste 

rozpočet, ale LF se rozpočet sníží o 200tis. Sochorová požaduje zdůvodnění, proč má 

OU pravidlo nedodržet ministerskou podmínku. Zřejmě musel pan rektor podepsat 

prohlášení, že tato pravidla dodržena nebudou, ptá se Sochorová. 

Ministerstvo kdyby se jen snažilo politicky vstupovat do samosprávného rozhodování 

VŠ, tak se jedná o porušení zákona. Ministerstvo nutí rektory něco podepsat. Pokud 

rektor podepíše cokoliv, tak se k tomu nemůže stejně zavázat, jelikož o rozpočtu 

rozhoduje AS OU. Vůči ministerstvu rektor podepsal pouze cár papíru, dodává 

kancléřka.  

Kancléřka komentuje dva aspekty:  

1. ministerstvo může přidělit prostředky OU, ale už ji nemůže přikázat rozdělení těchto 

financí. Je to tedy na AS OU, zda si takto navržený rozpočet schválí.  Ministerstvo 

nemůže vstupovat do rozdělení těchto financí. Jednalo by se o překračování pravomocí 

ministerstva. 

2. V pravidlech pro rozdělení příspěvku je odkaz na pravidla z roku 2017. Tato pravidla 

jsou pouze ilustrativní. Toto ale neznamená, že se v roce 2019 budeme řídit pravidly 

z roku 2017. Pan rektor vyhověl přání ministerstva, příspěvek je oddělen ve zvláštním 

sloupci (viz Priloha_c_1_Rozdělení příspěvku a IP 2019_pro_ASOU). Ministerstvo tedy 

nemůže nic namítat. Pro LF toto rozdělení bude výhodnější, jinak by stejně došlo ke 

zdanění. Pokud by přidělené finance byly brány jako projektové finance, tak potom 19 

procent z této částky musí LF odvést na rektorát.  
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Kancléřka znovu vysvětluje, na jaký účel jsou tyto finance určeny. Finance jsou určeny 

jako podpora primárních programů pro učitele. Mělo by se tedy jednat i o podporu 

fakulty PřF a FF, které také zajištují výuku učitelských oborů. Masarykova univerzita má 

podobný způsob rozdělení. Univerzita Palackého postupovala podobně. Informace 

z UK zatím nemáme, dodává paní kancléřka.  

Plevová doplňuje kancléřku, že EK i LF OU to vnímá jako porušení metodiky 

ministerstva školství.  Plevová cituje metodiku: čL 13. bod 9 

Dále Plevová vysvětluje: 27. 3. 2017 AS OU schválil, co zmiňovala kancléřka. Ale my to 

máme schváleno od roku 2017 do roku 2019. Plevová cituje článek 23. 

Plevová čte text z Asociace děkanů: Asociace děkanů LF také vítá, že ministerstvo 

školství podmínilo dotaci tím, že prostředky budou přiděleny přímo lékařským 

fakultám, aniž by toto navýšení vedlo ke krácení jejich ostatních finančních zdrojů. 

Plevová zmiňuje, že LF krácena je a v tuto chvíli je LF minus 200tis. Dále zmiňuje výrok 

ministra Plagy, který prohlásil, že si pohlídá, aby se peníze dostaly LF a neztratily se 

nikde cestou. LF došlo k navýšení o tři procenta nákladů, přičemž ostatním fakultám 

došlo ke snížení. Sochorová doplňuje, že příspěvek není rozpočítaný na naše pravidla, 

příspěvek je zahrnutý do vzdělávací činnosti, ale v pravidlech LF není rozpočítaný 

v rámci vzdělávací činnosti. O tomto příspěvku se v pravidlech LF nemluví.   

Kancléřka dodává, že obecně je to příspěvek P1. Proto jsme respektovali pravidla 

ministerstva. Tím pádem je dodrženo, co ministerstvo požadovalo. 

Kancléřka shrnuje, co je napsáno v prohlášení rektora adresované ministerstvu. Je tam 

shrnuto, že OU je připravena k zabezpečení cílů navýšení studentů LF. Budeme mít tedy 

129 studentů, LF zkvalitní výuku. OU přidělí prostředky poskytnuté ve stanovené výši 

na realizaci opatření LF, aniž by toto navýšení mělo pro fakultu negativní vliv při 

rozdělování dalších finančních prostředků poskytovaných ministerstvem. Prostředky 

budou využity hospodárně. Pokud nebude splněn závazek týkající se počtu studentů, 

tak se příspěvek v následujícím roce zkrátí. Pro PdF je listina podobná, není zde jen 

závazek na počet studentů. 
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Sochorové vyplývá z tohoto dokumentu, který paní kancléřka čte, že by neměla z toho 

být ani režie. Kancléřka vysvětluje, že to tak není. Jedná se o společenskou podporu. 

Dále se Sochorová ptá, jaké má rektorát náklady již teď, když studenti přijdou až v září. 

Kancléřka vysvětluje náklady spojené se studentem. Náklady jsou 110tis. na studenta 

na rok pro obor všeobecného lékařství. Malach se dále ptá. Pokud přijmeme studenty, 

tak také musíme přijmout nové pracovníky (doc., asistenty, atd.) Kancléřka dodává, že 

PdF se netýká přijmout nové studenty. 

Plevová cituje rektora Zimu z UK z článku Medical Tribune 19/2018: Částka pro lékařské 

fakulty bude součástí financí, které jdou cestou ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy na vysoké školy, ale jsou to zazávazkované prostředky. Půjdou dle rozpisu 

a smlouvy, která bude uzavřena mezi lékařskými fakultami, Univerzitou Karlovou a 

ministerstvem školství. Ve smlouvě budou stanoveny počty přijímaných studentů, 

které budou navýšeny o 15 procent. Lékařské fakulty si zvolí, jaký podíl z dotace použijí 

na chod, co pro mzdové prostředky, na vybavení učeben, jak se běžně s příspěvkem od 

ministerstva školství zachází. Plevová se ptá na smlouvu, zda i OU má smlouvu. To je 

záležitost UK, dodává kancléřka. Sochorová dodává, to je tedy odpověď na dotaz dříve, 

jak je to na jiných univerzitách. UK to má tedy formou smlouvy s UK a ministerstvem. 

Potom si tedy fakulta rozhodne sama. Teď jsme se tedy dozvěděli, jak to tedy na UK je. 

Dvořáček: LF získá o 30 studentů navíc, nedostaneme ani korunu a v závěru tedy 

dostaneme o 200 tis. méně. Gojová se ptá, kde to číslo najde v tabulce v záložce 

„Celkem“ předloženého dokumentu Rozdělení příspěvku a IP 2019_v2.1. Plevová a 

Sochorová vysvětlují situaci. Vaňková si myslí, že to není sečteno dobře. 

Dolný reaguje: Myslí si, že LF má o 23 mil. více a ne o 200 tis. méně. 

Sochorová vysvětluje znovu přesun prostředků do P1. Když započítáme společenskou 

poptávku do priorit, tak LF nedostane ani těch 26mil., co má LF dostat. Mělo by to být 

30mil. LF je v závěru krácena proti základu, dodává Sochorová. 

Václavíková se ptá, zda se LF domnívá, že náklady spojené s navýšením počtu studentů 

nebudou mít jako důsledek navýšení výdajů také za priority I a II, respektive, zda pokud 
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LF dostane celou částku, zda ji chce použít výlučně do mezd, tedy nepodílet se z nich 

na provozu. Dodává, že ona se laicky domnívá, že ačkoliv finance jsou cílené na 

studenty Všeobecného lékařství, náklady se zvednou i v oblasti priorit.   

Tajemnice LF podala několik návrhů, jak tyto finance čerpat. S tím, že oficiální návrh 

z LF nepřišel, dodává kancléřka. LF toto nestihla, jelikož schůzka byla minulý týden ve 

středu, dodává Plevová. Kancléřka vysvětluje, že se vedení divilo, že LF nepřišla 

s nabídkou ve vztahu k ostatním fakultám, jak tyto peníze rozdělit. Vedení se zdálo 

vhodnější tyto finance nebrat jako projekt, aby nemusela LF hradit 19 procent režií. 

Krhutová dodává, když LF a PdF měly tyto finance primárně dostat, že si myslí, že by se 

tato časové pořadí měl akceptovat. Krhutová  si nemyslí, že by členové LF následně 

sami nepřispěli do P1. Rektor podepsal prohlášení směrem na ministerstvo. Krhutová 

upozorňuje na sdělení kancléřky, která o tomto prohlášení na senátu řekla, že je to jen 

cár papíru, čímž význam tohoto dokumentu kancléřka zpochybnila. Krhutová si myslí, 

že se to mohlo akceptovat, jelikož všichni chápou, že LF potřebuje finance pro nové 

studenty, knihovnu atd. Krhutová si myslí, že proces mohl být korektní a mohl do toho 

vstoupit dříve AS OU. AS OU neměl možnost vstoupit do jednání a komentovat situaci. 

Pokud rektor něco podepíše, tak se k tomu zavazuje, dodává Krhutová. Tak ty peníze 

přece LF primárně dáme, dodává Krhutová. LF bude mít nové studenty a je třeba jim 

zabezpečit dostatečnou péči. 

Kancléřka: Ano, taková myšlenka byla i ze strany vedení. Reakce od LF byla pomocí 

oficiálního dopisu, kde děkan Martínek uvedl, že vedení porušilo pravidla. Kancléřka 

chce použít silnější slovo, než bylo uvedeno, pro popis situace, která byla uvedena 

v dopise a uvádí „Udáme vás“. Plevová si tuto formulaci vyprošuje, ptá se kancléřky, 

proč dané říká, když v dopise nic takového uvedeno není. Prorektor Drozd toto může 

potvrdit, dodává kancléřka.  Je to v tom dopise? ptá se Plevová. Ne, dodává kancléřka. 

Tak proč to říkáte, dodává Plevová. Ze strany LF to ale vyznělo, že buď to bude podle 

LF, nebo budeme nuceni informovat ministerstvo o porušení pravidel. Kancléřka dále 

reaguje na Krhutovou, že AS OU se může zúčastnit jednání kolegia rektora, na kterém 

se projednával rozpočet. Plevová dodává, že byla nemocná a nemohla se jednání 



 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: ilona.plevova@osu.cz / telefon: +420 553 461 605, +420 730 581 036 

www.osu.cz/akademicky-senat 

 

účastnit. Kancléřka dodává, že předsedkyně může poslat někoho místo sebe. Vedení 

čekalo, že LF představí návrh čerpání těchto financí a pošle svého zástupce.  

Rektor byl upozorněn minulou kvestorkou, že se jedná proti pravidlům Ministerstva 

školství, dodává Plevová.  

Šácha vstupuje do diskuse a uvádí příklad…, že přestupek jít na červenou je přestupek 

na udání. Ne tento případ. Kancléřka vysvětluje, že se předem omluvila.  

Malach dodává, že se tady někomu hodí, když proti sobě fakulty budou vytvářet 

znepřátelené strany. Pokud dáme LF, co má dostat, ubyde nám něco, v tuto chvíli má 

dostat LF, tak příště dostanou jiné fakulty. Máme sledovat dobro, které to sleduje. 

Všichni chceme dobré lékaře a učitele. Nejdříve se mohli projednat principy a v dubnu 

projednat rozpočet. Malachovi se zdá, že to je zbytečná diskuze. Plevová pokračuje a 

dodává, že EK navrhuje přesunutí bodu jednání. Plevová souhlasí, že by se měl dát 

v budoucnu rozpočet na projednání. 

Kancléřka požaduje přečtení emailu pana rektora. Sochorová dodává, že email dostali 

všichni a souhlasí i Plevová, která stručně uvede formulaci z emailu, v kterém pan 

rektor uvádí, že jsou přesvědčeni, že návrh rozpočtu není v rozporu s pravidly MŠMT a 

odložení schválení rozpočtu nemá smysl, byť je to pochopitelně na rozhodnutí AS, 

vzhledem k tomu, že celé vedení OU i děkani PedF, FF, PřF, FSS a FU s tímto návrhem 

souhlasí, nelze předpokládat, že za měsíc bude v rozpočtu změna.  

Václavíková, si znovu ujasňuje situaci. LF tedy nevadí procentuální odvedení režií na 

priority, nicméně vadí jim výše procentuálního podílu. Jaká je tedy představa LF? 

Plevová dnes jednala s tajemnicí LF. Plevová dodává, že byly dva modely. Platit 

pracovníky se zvýšenou administrativou z LF nebo odvádět 4% režii. Model není v tuto 

chvíli dokončen, dodává Plevová.  

Kancléřka znovu opakuje situaci: Zatížení je dané. 19 procent režie, pokud se jedná o 

projektové finance. Druhý model je podíl na P1. Vše je dané vnitřní metodikou. Pan 

rektor s oběma variantami bude souhlasit. 
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Gojová chce reagovat na dotaz Malacha. Gojová nezaznamenala, že by toto jednání 

rozdělovalo fakulty. Honová souhlasí. Rozpočet je vždy o kompromisu mezi děkany.  

Honová vstupuje do diskuze s tím, že takový pocit tedy nemá. Pokud rektor něco 

podepsal směrem k ministerstvu a paní předsedkyně zde deklarovala, že si pan ministr 

Plaga pohlídá, zda tyto finance měly jít, kam mají jít. Kancléřka říká, že tyto finance 

takto šly přesně podle toho, co pan rektor podepsal.  

Drozd dodává, že rektor dodržel kroky a konzultoval vše s ministerstvem i s náměstkem 

Dolečkem. Řekl to na kolegiu rektora, dodávají kancléřka a Ožana. Kancléřka vysvětluje, 

že to prorektor Drozd může dosvědčit. Plevová ukončuje s tím, že je k dispozici zápis 

z jednání. 

Ferdiánová se ptá: V minulém roce pan rektor deklaroval, že nebude navýšen rozpočet 

rektorátu. Pokud se podíváme na rozpočet, tak vidíme navýšení o 20mil. Ano je tam 15 

mil. přebarvených do FRIMU. Komentuje daná čísla v navrženém rozpočtu (nákup 

nového vozu, atd.). Ptá se na rozpočet Rady pro vnitřní rozvoj. AS OU má více členů než 

počet členů pro Radu a vnitřní rozvoj, zatímco její rozpočet je třikrát vyšší. Velká část 

prostředků jsou finance pro externí oponenty, vstupuje Drozd. Ferdiánová se ptá na 

počet posudků, které budou odvedeny. Zhruba 100 dodává Šumberová. Jeden za 5 tis. 

korun. 

Drozd dodává, nenalhávejme si, že nebude stoupat rozpočet rektorátu. Momentálně 

jsme obdrželi návrh upřesněné Metodiky 17+ a určitě bude efektivnější, zajistit většinu 

administrativy na rektorátu, než aby byla tato administrativa na každé fakultě. Takový 

krok by byl určitě dražší. 

Ferdiánová dodává, že debata o administrativě tady už byla několikrát. Cílem je, aby 

administrativa nezatěžovala akademiky, dodává Drozd. Administrativa roste mírněji, 

než by normálně rostla. Drozd vysvětluje, že centrální administrativa na rektorátu je 

mnohem levnější, než zakládat administrativní oddělení na každé fakultě zvlášť. 

Plevová doplňuje, že při čerpání priorit v roce 2018 nebyly finance dočerpány. Ptá se, 

zda budou finance použity v příštím roce. 
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Ožana si myslí, že není pravda, že rektor neplní svůj slib. Rektor dodržuje, co říkal, 

proporce zůstává stejná.  

Kancléřka dodává, že děkani souhlasili s navýšením administrativy. Děkani vidí, že 

rektorát zajišťuje chod projektu HR Award. Rektorát šetří spoustu administrativy 

pomocí projektového financování, dodává kancléřka.  

Odešel Velek. 

Ferdiánová: nebylo představeno, kolik je v rezervních fondech. Čeká se na účetní 

uzávěrku, dodává paní kancléřka. 

Fux se omlouvá, že v současné době se seznamuje a studuje potřebné dokumenty, 

proto nemohl reagovat na dotaz Plevové. Plevová komentuje návrh tajemnice LF.  

Kuděla se ptá, zda se dnes tedy bude schvalovat předkládaný rozpočet. 

Plevová dle zápisu EK doporučuje, přesunout tento bod jednání. Můžeme žádat, o nově 

předloženém rozpočtu. Václavíková jednak navrhuje, aby se tedy svolalo v případě 

nutnosti zasedání mimořádné, a vysvětluje, že nelze žádat o předložení nového 

rozpočtu, pokud se o stávajícím návrhu nehlasovalo. V případě, že se LF domnívá, že je 

potřeba návrh měnit, musel by být stávající návrh rozpočtu neschválen. V dané situaci 

odkládat projednávání a schvalování návrhu na další zasedání vnímá jako 

nekonstruktivní, protože by se opět projednával pouze návrh předložený. 

Dolný se ptá znovu na formulaci závěru EK a reakce pana rektora, která přišla emailem 

předsedkyni senátu. Plevová čte přesně podle zaslaného emailu panem rektorem, 

který byl přeposlán všem senátorům vyjádření rektora k závěru EK. 

Plevová navrhuje tajné hlasování. Plevová žádá o tři skrutátory: Hlásí se Václavíková, 

Tichá, Kocur. 

Hlasování: tajné hlasování 

Výsledek hlasování: Celkem bylo odevzdáno 25 hlasovacích lístků, z nichž bylo 25 

platných.   
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Pro: 16, Proti: 7; Zdrželi se: 2.       

Usnesení AS OU schvaluje návrh na rozdělení institucionální části příspěvku ze státního 

rozpočtu na vzdělávací činnost a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace na rok 2019 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 5) Projednání návrhu stipendijních programů Ostravské univerzity 

Komentář: 

Rektor OU předkládá AS OU k projednání v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu 

Ostravské univerzity návrh na vyhlášení následujících stipendijních programů 

Ostravské univerzity:  

 Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu zapojení studentů do 

akademické samosprávy 

 Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu zapojení studentů do 

celouniverzitních aktivit 

 

Přílohy č. 3 a 4 návrh znění Opatření rektora k vyhlášení příslušných stipendijních 

programů 

Kancléřka představuje obě opatření. 

Badošek upozorňuje na fakt, zda nedochází ke kolizi opatření rektora v Čl. 4 bod 3 a Čl. 

11 se Stipendijním řádem OU. Právo navrhnout stipendium má prorektor, kancléř, 

předseda AS OU a předseda Rady pro vnitřní rozvoj. Kancléřka vysvětluje, že máme dva 

přístupy přiznání stipendia. Přímo na základě druhé části Stipendijního řádu, nebo skrz 

stipendijní program, který právě projednáváme. Tyto dvě věci nejsou tedy spojené, 

dodává paní kancléřka.  
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Na konci se předkládá čerpání v předkládané zprávě, kde je uvedeno, kolik stipendií 

bylo uděleno. 

Badošek se ptá na Čl. 8 bod 2, kde je uvedeno pan kancléř. Znamená to, že by pan 

rektor byl omezen svým kancléřem?  Ne je to výkladem opatření. Je to standardní věc, 

dodává kancléřka s tím, že pan rektor se nebude určitě zabývat administrativou. Proč 

tam není prorektor pro studium, ptá se Plevová. Týká se to činnosti, která spadá do 

funkce rektora, dodává kancléřka. Proto to takto je. 

Plevová se ptá na Čl. 3 bod 2: Výše finančních prostředků je 180 tis. na kalendářní rok. 

Níže je uvedeno, že nevyčerpatelné položky mohou být využity v následujícím období. 

Znamená to, že můžou být navýšeny? Je to z důvodu ekonomického. Bylo projednáno 

s Ing. Lenertem. Finance zůstanou na jedné zakázce, dodává kancléřka. Částka je v tuto 

chvíli nastavena fixně. 

Ferdiánová: Fixně je tedy nastaveno 180 tis. Pokud se vyčerpá pouze 150 tis, jak bude 

potom naloženo se zbývající částkou. Kancléřka vysvětluje, že částka bude na další rok 

o dané ponížena. 

Usnesení: AS OU v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu Ostravské univerzity bere 

na vědomí návrh na vyhlášení předložených stipendijních programů. 

 

Ad 6) Doplnění členů do Volební a Legislativní komise 

Plevová představila současné členy obou komisí. Odstupuje z volební komise AS OU. 

Volební komise má pět členů, z nichž je alespoň jeden člen z kurie studentů. 

Předsedkyně VK: PhDr. Ilona Plevová, PhD. (LF) 

doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D. (FF) 

MgA. Libor Novotný, Ph.D. (FU) 

Mgr. Zuzana Stanková (SK, FSS) 

Mgr. Jan Plešek (SK, PdF) 
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Legislativní komise má v současné době, po ukončení členství v AS OU doc. Otiska, jen 

3 členy, je nutné doplnit minimálně o dva členy.  

Seznam členů Legislativní komise  

PhDr. Radim Badošek, Ph.D. (PdF)  

Tomáš Kocur (SK, FF) 

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (FF) 

PhDr. Ilona Plevová, PhD. (LF) 

 

Plevová žádá o doplnění členů do Volební a Legislativní  komise.  

Ferdiánová navrhuje Václavíkovou do LK, která souhlasí.  

Plevová dává hlasovat: 

Hlasování o RNDr. Zuzaně Václavíkové, Ph. D. 

Usnesení: AS OU schvaluje RNDr. Zuzanu Václavíkovou jako novou členku LK AS OU. 

Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

Další návrhy nebyly předneseny. Plevová upozorňuje na fakt, že AS OU nemá 

v některých sekcích dostatek náhradníků a může se stát, že budou nutné doplňující 

volby a je vhodné VK doplnit ještě o jednoho člena. Dále uvádí, že  by bylo vhodné, aby 

se rovněž LK rozšířila minimálně ještě o jednoho člena, jelikož práce v LK je náročná. 

Dodává, aby senátoři zvážili případné navržení členů na příštích jednáních. 

 

Ad 8) Různé 

Malach navrhuje, že důvodové materiály týkající se rozpočtu by měly být zasílány 

členům AS OU s odůvodněním a komentářem, na co budou finance použity.  Kvestor 

děkuje za poznámku, kterou bere v potaz. 
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Ožana děkuje předsedkyni Plevové a Murinové, za zaslání přesné formulace dotazu dle 

audiozáznamu.  Nakonec nebude požadovat doplnění záznamu z jednání, jelikož by se 

musela upravit dílčí část textu. Hlavní myšlenka v zápisu je.  

Badošek se ptá: je období závěrečných zpráv týkající se publikací. Do PUBLu vkládáme 

veškeré výsledky. PUBL však generuje výstupní citace v nepoužitelném formátu, který 

není ani ČSN ISO 690-2 ani APA a je nutné je do nich ručně předělávat. Drozd dodává, 

že formáty citací ještě nejsou nastaveny. Je ale určitě v řešení. PUBL bude v rámci 

nového projektu CIT propojen s databází ORCID a vedení čeká na to, jak k tomuto 

propojení dojde. Měly by vzniknout dva typy výstupů podle dvou norem, které vedení 

OU navrhne.   

Kvestor se v průběhu jednání zavázal, že navrhne termín předložení koncepce pro 

rekonstrukci kolejí. Navrhuje září letošního roku. 

Rumpel otevírá otázku Sociálního fondu (za účelem financování penzijního fondu), 

kterému by se mohl AS OU po delší době opět znovu věnovat. Bývalá kvestorka 

prezentovala pouze nevýhody penzijního fondu, chtěl by poukázat také na výhody. 

Kvestor reaguje, že toto je určitě výhodné a slibuje, že se touto problematikou bude 

rovněž zabývat. 

Plevová děkuje za účast a ukončuje jednání v 16,08 hod. 

 

Zapsala: Murinová 

Verifikovala: Plevová, předsedkyně AS OU  

Ostrava 29. března 2019 
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