
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

24. 10. 2005

Přítomni (celkem 19) dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků:  13
Komora studentů:  6
Hosté: (9) rektor doc. Baar; kvestor Ing. Turza; Ing. Lenert; Ing. Poloková; doc. Malach; dr.

Kozelský; pror. doc. Málková; pror. doc. Dvořák; pror. MUDr. Ing. Přádka;

Program:

1. Prezentace výsledků doplňujících voleb do AS OU a představení nových členů.
2. Volba předsedy AS OU.
3. Volba místopředsedy AS OU.
4. Hodnocení akademického roku 2004/05, rektor OU.
5. Harmonogram přípravy rozpočtu, doc. Dvořák, prof. Močkoř.
6. Stanovisko Ekonomické komise AS OU týkající se materiálů předložených kvestorem

OU: 
- Finanční zajištění opravy fasády budovy A PřF
- harmonogram rekonstrukce objektu ZSF v O.-Zábřehu
- komplexní vyhodnocení nákladů na výzkumnou činnost
- plán příjmů a výdajů FRIM 2006 a 2007
- analýza personálního obsazení rektorátu
7. Informace z úseku pror. Přádky.
8. Informace z úseku pror. Málkové.
9. Vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců OU, Ing. Z. Dvořák.
10. Delegování zástupců OU do RVŠ.
11. Schválení strategie rozvoje OU na období 2006-2010.
12. Různé:

BOD 1  
Senátu se představili noví členové AS vzešlí z doplňujících voleb: Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
(FF); studenti Ida Gančarčíková FF), Hana Kúkolová (PdF) a Magdalena Vašíková
(doktorandka, ZSF).

BOD 2 
Do funkce předsedy AS OU byl navržen dosavadní místopředseda, Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
O návrhu bylo hlasováno (hlasování proběhlo tajně a hlasovaly obě komory společně).
Výsledek hlasování:
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno



BOD 3  
Do funkce místopředsedy byl za učitelskou komoru navržen doc. RNDr. Pavel Květoň, CSc.
Tajné hlasování o návrhu proběhlo pouze v učitelské komoře.
Výsledek hlasování:
Pro:  12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

Studentská komora podá svůj návrh na místopředsedu na příštím zasedání senátu.

BOD 4  
Rektor OU podal jen stručnou hodnotící zprávu, ke které nezazněly žádné dotazy,
připomínky.
Přednesenou zprávu AS bere na vědomí.

BOD 5 
Doc. Dvořák se zavázal postupovat ve věci přípravy rozpočtu OU na rok 2006 v tomto pořadí:
- pravidla sestavení rozpočtu na základě simulace rozpočtu pro rok 2005: prosinec 2005
- návrh principů rozpočtu: leden 2006
- schvalování rozpočtu na rok 2006: únor 2006
Toto sdělení bere senát na vědomí.

BOD 6  
- Finanční zajištění opravy fasády objektu PřF budovy „A“ – ul. 30. dubna
Stanovisko EK:
Na základě stanoviska vedení PřF OU Ekonomická komise AS konstatuje, že

 Kvestor OU vydal příkaz k realizaci uvedené akce, aniž bylo předem stanoveno, z
jakých zdrojů bude tato akce financována.

 Vzhledem k tomu, že PřF OU nemá dle uvedeného písemného stanoviska žádné zdroje
potřebné pro financování této akce, je finanční krytí opravy předložené kvestorem OU
nereálné. Je proto nadále nejasné, z jakých prostředků přidělených v rámci rozpočtu
schváleného AS OU pro rok 2005 bude tato akce financována.

 Pokud by pro financování této akce měly být použity jiné interní prostředky PřF,
musela by tato skutečnost být projednána a schválena Akademickým senátem PřF, a to
vzhledem k tomu, že se jedná o změnu rozpočtu schváleného pro rok 2005. Výsledek
tohoto schvalovacího procesu lze však jen obtížně odhadnout.

 Tvrzení kvestora, že důvodem uvedeného postupu bylo „ušetřit finanční prostředky za
stavbu lešení, kdy bylo možno využít lešení z akce rekonstrukce střechy“ je
nepravdivé - lešení na rekonstrukci střechy a lešení na reko fasády dodávaly nezávisle
zcela jiné firmy.

EK AS OU doporučuje přijmout k tomuto bodu následující usnesení:
Usnesení:
AS OU konstatuje, že v případě opravy fasády objektu PřF budovy A došlo ze strany kvestora
OU k závažnému porušení pravidel čerpání schváleného rozpočtu OU. Žádá proto rektora
OU, aby byla přijata taková opatření, která by vedla k nápravě tohoto stavu a zamezila jeho
další opakování. Současně žádá vedení OU, aby informace dodávané senátu byly relevantní a
pravdivé.

Pro:  17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Schváleno



- Harmonogram rekonstrukce objektu ZSF v O.-Zábřehu
Stanovisko EK:
EK AS OU posoudila možnost čerpání částky 827 tis. Kč na zpracování projektu rekonstrukce
areálu ZSF v Ostravě-Zábřehu z rezervy FRIM schválené AS OU ve výši 2522 tis. Kč s
následujícím závěrem:

Nesouhlasí s čerpáním této částky ze schválené rezervy a to z následujících důvodů:
 Uvedená rezerva byla určena pro případné další financování akcí 1) – 5) schválených

AS OU v rámci rozpočtu pro rok 2005.
 V materiálu předloženém kvestorem OU je konstatováno, že uvedený projekt byl

zaslán MŠMT v 5/2005. Vzhledem k tomu, že tento projekt byl jistě zpracováván delší
dobu před zasláním na MŠMT, v době schvalování rozpočtu OU (druhá polovina
4/2005) byla jistě tato akce již známa vedení OU a mohla být proto zařazena do plánu
akcí pro rok 2005. Není tedy žádný důvod pro tuto akci žádat jiný a nestandardní
způsob financování.

EK AS OU doporučuje k tomuto bodu přijmout následující usnesení.
Usnesení: 
AS OU nesouhlasí s mimořádným čerpáním částky 827 tis. Kč  na projekt „Reko areálu
Ostrava-Zábřeh“ ze schválené rezervy FRIM a v souladu se svým předchozím usnesením žádá
o rozdělení této částky na ostatní subjekty podle schválených principů.

Pro:  8 Proti: 0 Zdrželo se: 11 Neschváleno

- Komplexní vyhodnocení nákladů na výzkum OU
Stanovisko EK:
EK AS OU konstatuje, že předložený materiál je zpracován kvalitně a přehledně a může
sloužit jako nezpochybnitelný podklad pro vyhodnocení efektivity výzkumné činnosti na
jednotlivých fakultách a katedrách. EK AS OU však doporučuje, aby metodika přidělování
typů k jednotlivým nákladům byla ještě podrobně projednána s ekonomickými útvary fakult.

EK AS OU doporučuje k tomuto bodu přijmout následující usnesení:
Usnesení: 
AS OU žádá vedení OU, aby na základě předloženého materiálu o nákladech výzkumné
činnosti zpracovalo posouzení efektivity výzkumné (případně publikační) činnosti na
jednotlivých pracovištích a seznámilo s tímto hodnocením akademickou obec OU.

Pro:  19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

- Informace o plánu příjmů a výdajů FRIM 2006 a 2007
Stanovisko EK:
EK AS OU na základě předloženého materiálu konstatuje, že vzhledem k očekávané tvorbě a
čerpání FRIM v létech 2006-7 dochází ke zmrazení značného objemu finančních prostředků
ve fondu FRIM. Materiál předložený kvestorem OU však neuvádí žádné možnosti případného
efektivního využití těchto prostředků k dalšímu rozvoji OU v období, kdy tyto prostředky
nejsou využity pro financování investičních akcí, a to ani ve vazbě na usnesení č. 4 v bodě 1
zasedání AS OU ze dne 9.5.2005. EK AS OU tento postup považuje za málo progresivní a
neefektivní.



EK AS OU doporučuje k tomuto bodu přijmout následující usnesení:
Usnesení: 
AS OU žádá vedení OU o předložení jasné představy o efektivním využití finančních
prostředků ve fondu FRIM, a to i v období, kdy tyto prostředky nebudou přímo využity pro
financování investičních akcí OU.

Pro:  17 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Schváleno

- Analýza personálního obsazení rektorátu
Stanovisko EK:
EK AS OU s politováním konstatuje, že materiál předložený kvestorem OU je zcela
nekompetentní a nelze jej ani s nejvyšší mírou tolerance považovat za analýzu personálního
obsazení rektorátu. Ve vazbě na usnesení AS OU (bod 1, ze dne 18.4.2005) konstatující, že
případné navýšení počtu pracovníků rektorátu v roce 2005 nebude automaticky zohledněno do
rozpočtu 2006, považujeme tento předložený materiál za velmi překvapující.

EK AS OU doporučuje k tomuto bodu přijmout následující usnesení:
Usnesení: 
AS OU konstatuje, že opětovně nebyl kvestorem OU splněn významný úkol požadovaný AS
OU. AS OU dále upozorňuje na vznik možných problémů spojených se schválením
 financování nárůstu pracovníků rektorátu v roce 2006, a to v souvislosti s podceněním
zpracování analýzy skutečně nutného nárůstu těchto pracovníků.

Pro:  12 Proti: 2 Zdrželo se: 5 Schváleno

BOD 7  
Pror. Přádka podal senátu informace o projektech financovaných z prostředků EU, a to ve
všech typech (pod)programů.
AS bere přednesenou zprávu na vědomí.

BOD 8  
Pror Málková seznámila senát s oblastí činností svého úseku v následujících bodech:
- Přijímací řízení: komentář k předem poskytnutým přílohám, k trendům MŠMT

v preferování/tlumení studijních programů… AS bere zprávu na vědomí.
- Ubytovací stipendia: vysvětlení organizace a mechanismu vyplácení stipendií. AS bere

zprávu na vědomí.
- Evaluace: organizační záležitosti; výsledky evaluace – na dalším jednání senátu.
- Studijní a zkušební řád: senát byl požádán o schválení změny obsahu čl. 14 a 17.

Výsledek hlasování:
Pro:  14 Proti: 2 Zdrželo se: 3 Schváleno
- Studijní a disciplinární komise: senát byl seznámen s návrhem na složení obou komisí. O

návrhu bylo hlasováno. 
      Výsledek hlasování:
Pro:  18 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 9 
Místo Ing. Dvořáka, odvolaného z funkce, informaci poskytl rektor OU. Analýzu spokojenosti
provede nová personalistka OU. AS bere tuto informaci na vědomí.



BOD 10  
Do RVŠ byli navrženi prof. Močkoř a studenti Vozník a Haška. Do předsednictva RVŠ byl za
vedení OU navržen prorektor Dvořák.
AS všechny návrhy schválil plným počtem hlasů.

BOD 11  
Rektor seznámil senát s připomínkami vzešlými z KR 24. 10. – bod 2.1.8 a 2.1.10 po rozpravě
AS přistoupil k hlasování o předložené verzi (pro MŠMT) strategie rozvoje.
Výsledky hlasování:
Pro:  16 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Schváleno
Poznámka: hlasovalo celkem 18 přítomných (1 senátorka odešla).
Usnesení: 
AS žádá vedení OU o dodatečné předložení oficiální verze obsahující příslušné komentáře
k následnému schválení. O této verzi bude hlasováno elektronickou poštou.

Příští zasedání AS OU se uskuteční v pondělí 21. 11. ve 14:30 v zasedací místnosti rektorátu.  

Program:
- evaluace
- vyhodnocení průzkumu spokojenosti zaměstnanců
Zapsala: Irena Bogoczová; text k bodu 6 byl převzat ze zprávy EK AS OU.
Verifikoval: Pavel Drozd


