
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu  Ostravské univerzity
dne 24. 1. 2005

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 14
Komora studentů: 4

Program jednání AS OU

1. Představení kvestora.
2. Kontrola zápisu z prosincového zasedání AS OU.
3. Informace prorektora MUDr. et Ing. Miroslava Přádky, Ph.D. 
4. Pravidla rozpočtu na rok 2005, prorektor Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc.
5. Příkaz rektora č. 65/2005 - personální referentky na fakultách .
6. Studijní řád a zkušební řád OU - 2. verze; tzv. slepé rozvrhové akce – prorektorka

 Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
7. Různé:

• Zápis z kolegia rektora
• Mlýnská
• Archív AS OU
• Odměny v roce 2005 jako náhrada 13. a 14. platu – informace o jednání
předsedkyně AS OU s rektorem, Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

BOD 1
Nový kvestor OU Ing. Otto Turza se představil členům AS OU. 
Usnesení:

1. AS OU bere na vědomí zprávu ing. Otto Turzy. 

BOD 2
Bez připomínek.
BOD 3
Prorektor MUDr. et Ing. Miroslav Přádka, Ph.D. seznámil členy senátu s výsledky
výběrového řízení MŠMT v oblasti výzkumných záměrů (VZ), kde ze sedmi VZ
předložených fakultami OU byl schválen pouze jediný.
Prorektor dále informoval o možnostech čerpání finančních prostředků jednak z grantových
prostředků v rámci Transformačních a rozvojových projektů, jednak dotací z evropských
fondů a jiných zdrojů. Prorektor Přádka informoval senátory o vznikající koncepci vědy a
výzkumu v Moravskoslezském kraji, kterou zpracovává VŠB-TU, OU a SlU. 
Diskuse:
V diskusi vystoupili senátoři Močkoř, Drozd, Kutnohorská, Klimeš, Tvrdík s dílčími
připomínkami k přednesené zprávě prorektora Přádky. 

BOD 4
Předsedkyně senátu konstatovala, že nebyl splněn bod z listopadového zápisu zasedání AS,
který požadoval od prorektora Doc.RNDr.D.Dvořáka, CSc. předložit ekonomická pravidla
pro financování na rok 2005. 



Diskuse:
V diskusi senátor Močkoř informoval o skutečnosti, že ekonomická komise AS neobdržela
v předstihu informace týkající se tohoto bodu a tudíž hrozí zpoždění při projednávání.
K problematice změny mzdového předpisu v r. 2005 a příp. navýšení tarifů akademických
pracovníků se vyjádřili prorektor Dvořák, senátoři Vaněk, Květoň, Drozd, Gejgušová.
Předsedkyně senátu zdůraznila, že problematice rozpočtu OU věnuje AS velkou pozornost
(dle zápisů ze zasedání AS již od června 2004 upozorňuje na nutnost podrobné analýzy a
diskuse). 
Usnesení:

1. AS OU požaduje po vedení OU předložit návrhu rozpočtu OU na rok 2005 včetně
všech nutných podkladů ekonomické komisi AS OU bezprostředně po souhlasném
projednání v KR, a to nejméně 10 dní před zasedáním AS v únoru 2005.

Pro:16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Schváleno

2. AS OU požaduje po vedení OU předložit Zásady pro mzdový předpis OU v roce. 2005
a Zásady pro čerpání ostatních příjmů v r. 2005 ve stejném termínu jako bod 1. bod
usnesení. 

Pro:17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 5
Prorektor Dvořák informoval členy AS OU se změnami v personální agendě jednotlivých
fakult OU vyplývající z Příkazu rektora 65/2005.
Diskuse:
V diskusi vystoupili senátoři Močkoř, Drozd, Klimeš, Gejgušová, Vaněk s mnoha
negativními připomínkami ke změnám v personalistice. Na jejich připomínky reagovali
prorektoři Dvořák a Přádka. Do diskuse se zapojili i hosté – děkan Janáček a prof. Bernartík.  
Usnesení:
AS OU doporučuje vedení OU pozastavit platnost Příkazu rektora 65/2005 do vyřešení
procedurálních problémů, které souvisí s realizací tohoto příkazu.

Pro:17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 6
a) Prorektorka Málková senátorům zdůvodnila navrhované změny ve Studijním a zkušebním
řádu OU (zejména systém 1 řádného a 1 opravného termínu zápočtu a zkoušky) a
komentovala připomínky studentské komory AS. 
Diskuse:
Senátorka studentské komory Rusková v diskusi prosazovala zvýšení počtu opravných
termínů na 2. Prorektorka Málková požadavek na zvýšení počtu opravných termínů
komentovala, dále se zapojili senátoři Drozd, Mácha, Klimeš s názory na systém hodnocení
práce studentů učitelem.  
Usnesení:
AS OU schvaluje změny ve Studijním a zkušebním řádu OU předložené prorektorkou
Málkovou. 

Pro:13 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Schváleno



b) Prorektorka Málková senátorům vysvětlila příčiny zavedení tzv. slepých rozvrhových akcí
a informovala o dílčích výsledcích a zkušenostech z jejich zavedení na jednotlivých fakultách
OU. 
c) Prorektorka Málková ujistila AS OU, že počty studentokreditů jednotlivých fakult jsou
objektivní a je možné z nich vycházet při rozpočtu OU na rok 2005. 
Usnesení:
AS OU přijal vysvětlení prorektorky Málkové k tzv. slepým rozvrhovým akcím.

RŮZNÉ
• K rekonstrukci objektu na Mlýnské ulici bude průběžná informace podána na příštím

zasedání AS OU v únoru 2005.
• Příprava stipendijního řádu a tzv. ubytovacích stipendií se uskuteční v březnu 2005, do

komise prorektorky Málkové bude delegována zástupkyně SK AS – R. Rusková.
• Výsledky ekologického auditu OU budou projednány na zasedání AS OU v březnu

2005.
• Problematika univerzitní knihovny  bude zařazena do programu dubnového zasedání

AS OU.
• Senátor dr. Ludva požadoval na vedení OU  (diskutováno s prorektorem Dvořákem)

dotaci pro zabezpečení zdravotní prevence a zdravého životního stylu
učitelů, zaměstnanců a studentů univerzity. Koncepce bude zařazena jako bod jednání
na zasedání v únoru, referující dr.Ludva. 

Příští zasedání AS OU se uskuteční 21. 2. 2005 ve 14 hodin v zasedací místnosti rektorátu OU
Zapsal: Z. Nedomová
Verifikoval: J. Kutnohorská


