
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

16. 1. 2006 

Přítomni (celkem ) dle prezenční listiny (Příloha č. 1) 
Komora akademických pracovníků: 
Komora studentů:  
Hosté: 

Program:

1. Schválení nových členů do VR OU
2. Seznámení se stavem investičních akcí OU
3. Perspektiva rozšíření prostorových kapacit OU
4. Stanovisko AS OU k jmenování nové prorektorky
5. Termíny setkání akademické obce OU
6. Volební a jednací řád AS FF OU v Ostravě
7. Různé

BOD 1    
Text: Rektor OU doc. V. Baar seznámil přítomné s návrhem nových členů VR OU – doc. J. 
Kapounová (PdF OU), doc J. Malach (PdF OU), MUDr. J. Slaný (ZSF OU). 
Diskuse
Usnesení: AS  OU schválil nové členy VR OU.
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 2   
Text: Dr.  Drozd  seznámil  přítomné  se  stanoviskem  AS  ZSF   a  vedení  ZSF  k  průběhu 
rekonstrukce areálu a se stanoviskem AS PřF OU k průběhu rekonstrukce Chittussiho (II. 
etapa). Upozornil na to, že některé informace, které podalo vedení OU ohledně investičních 
akcí, byly nepřesné nebo zavádějící.
Diskuse:  Doc. Baar reagoval na vznesené připomínky – argumentoval, že problémy kolem 
Chittussiho byly způsobeny omylem na MŠMT. Dále uvedl, že je problematický další vývoj 
areálu ZSF OU po vypršení doby možného využívání areálu Ostravskou univerzitou, dále 
vysvětlil,  proč  došlo  ke  komplikacím  při  odkoupení  pozemku  (Chittussiho).  Dr.  Drozd 
objasnil  stanovisko AS PřF OU, který tuto investici pokládá za velice důležitou pro další 
rozvoj Přírodovědecké fakulty OU a upozorňuje, že další prodlevy v jednání mohou ohrozit 
její realizaci. Dr. Přadka seznámil přítomné s aktuálním stavem obou investičních akcí, méně 
problematická je podle jeho názoru akce Chittussiho, v  souvislosti s areálem Zábřeh je nutno 
vymezit,  k čemu budou prostory po rekonstrukci ve vztahu k již  akreditovaným studijním 
oborům využity. je nutno obě akce zaregistrovat na MŠMT, dr. Přadka se domnívá, že je to 
možno učinit  v tomto roce.  Mgr. Šobáň zmínil  závislost  dalšího rozvoje ZSF na dostavbě 
areálu Zábřeh v souvislosti s akreditací nových oborů.      



Usnesení: AS OU žádá  vedení OU o pravidelné měsíční  informování o investičních akcích  
a o jednáních, která souvisejí s danými akcemi. 

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: Schváleno

BOD 3    
Text: Rektor  OU  doc.  V.  Baar  seznámil  přítomné  s návrhem  možného  vybudování  OU 
v prostorách Karolíny. Proběhla úvodní jednání s firmou, která se uchází o podíl na řešení 
oblasti. Financování by muselo být zajištěno z prostředků EU a pomocí hypoték u bankovních 
institucí. 
Diskuse: Dr. Drozd se dotazoval na předpokládané náklady - odhad 2 miliardy, doc. Květoň 
podpořil plán jako způsob komplexního řešení budoucího vývoje OU, mgr. Šobáň zvažoval 
reálnost  návrhu,  poukazoval  na  nutnost  dalšího  rozvoje  ZSF  i  v tom případě,  že  by  její 
dislokace  nebyla  provedena  a  zdůraznil,  že  již  stávající  kapacity  ZSF  (Fr.  Šrámka  a 
Syllabova) jsou pro další rozvoj ZSF omezující. Prof. Močkoř upozornil na postoje městských 
institucí k předloženému návrhu, nelze čekat podporu od města, financování je velmi obtížné, 
OU není schopna zvládnou tak vysoké zadlužení, které by bylo s akcí spojeno, doc. Baar 
upřesnil  informace o plánu výstavby v dané oblasti,  prof.  Močkoř vyjádřil  názor,  že daná 
oblast  bude  využita  ke  komerčním účelům,  budování  univerzitního  centra  tyto  podmínky 
nesplňuje, dr. Ludva upozornil na vysoké provozní náklady plánovaného centra, prof. Močkoř 
upozornil,  že OU by v nově zbudovaných prostorách byla v nájmu, je nutno znát alespoň 
odhad nákladů.
  
Usnesení: AS OU bere na vědomí sdělení rektora OU doc. V. Baara a žádá, aby vedení OU  
předložilo na březnovém zasedání AS OU kompletní informace o realizaci projektu a jeho  
důsledcích pro OU
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 4    
Text: AS OU bere na vědomí jmenování doc. J. Kapounové do funkce prorektorky pro vědu, 
uměleckou činnost a zahraniční vztahy.
Diskuse: AS OU se kriticky vyjádřil k tomu, že AS OU nebyl informován o záměru rektora 
jmenovat doc. Kapounovou do dané funkce.
Závěr: AS OU bere na vědomí jmenování doc. J. Kapounové do funkce prorektorky pro 
vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy.

BOD 5   
Text: Vzhledem ke končícímu volebnímu období AS OU je nutno svolat  akademickou obec, 
setkání akademické obce je navrženo na březen 2006, program bude zpracován.

BOD 6   
Text: AS OU se seznámil se zněním Volebního a jednacího řádu AS FF OU.
Diskuse: Doc.  Květoň  navrhl  úpravy  Volebního  a  jednacího  řádu,  studentská  komora 
vyjádřila připomínky k článku II, bod 1.
Usnesení: Pokud AS FF OU vypustí v článku IV. odstavec 12., pokud odstavec 4. článku V.  
přeformuluje podle novely VŠ zákona a pokud specifikuje počet členů studentské komory  
(článek II,  odstavec  1),  pak AS OU takto  upravený Volební a  jednací  řád  AS FF OU 
schvaluje.

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno



BOD 7
Text: AS OU žádá vedení OU o předložení vyhodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru 
OU za rok 2005. Termín: březen 2006.
Diskuse
Usnesení
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 8
Text: 
Doc. Květoň se zúčastní 9. 2. 2006 jednání pracovní komise předsedů akademických senátů 
Rady vysokých škol v Praze. 

BOD 9
Text: 
Na příštím zasedání AS OU seznámí doc. Květoň a prof. Močkoř členy AS OU se změnami 
vysokoškolského zákona (552/2005 Sb.). 

Příští zasedání: se uskuteční  20. února 2006 ve 14:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: Ivana Gejgušová
Verifikoval: Pavel Drozd


