
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

21. ledna 2008 
 
Přítomni: UK 15, SK 5, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor ing. Kazík, prorektorka doc. Málková, prorektor dr. 
Fojtík, kvestorka ing. Poloková 
 
Program: 
 

1. Schválení návrhu doc. Lysáčka do RVŠ. 
2. Informace o přípravě interního rozpočtu OU na rok 2008. 
3. Informace o stavu přípravy účasti OU v Operačních programech EU. 
4. Projednání personálních záležitostí. 
5. Hlavní úkoly vedení OU pro rok 2008. 
6. Informace o zavedení „zákaznického“ řízení financování CIT. 

 
 
 
Bod 1 
Text: Schválení návrhu doc. Lysáčka do RVŠ 
AS FU Ostravské univerzity zaslal písemně návrh doc. Petra Lysáčka do RVŠ. 
 
Usnesení: AS OU schvaluje návrh doc. Petra Lysáčka do RVŠ. 
 
Hlasování:  
Pro:  17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
 
 
 
Bod 2 
Text: Informace o přípravě interního rozpočtu OU na rok 2008. 
Rektor informoval AS OU o termínech přípravy rozpočtu. Dále bylo diskutováno financování 
TEP pro zaměstnance OU.  
 
Usnesení: AS bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu.  
 
. 
Bod 3 
Text:  Informace o stavu přípravy účasti OU v Operačních programech EU. 
 
Prorektor Kazík informoval o přípravě OU na projekty Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
V současné době byly dodány podklady z jednotlivých fakult a ty byly dále zpracovány 
projektovým oddělením. Projekty přírodovědecké fakulty nejsou zpracovány centrálním 
projektovým oddělením, ale přímo oddělením na PřF. Rektor dále informoval o projektech 
„Věda a výzkum pro inovace“ a problémech s podáváním přihlášky. 
 
 
Usnesení: AS bere na vědomí informace o stavu přípravy účasti OU v Operačních 
programech EU.  



 
 
 
Bod 4 
Text: Projednání personálních záležitostí. 
 
Rektor sdělil, že novým prorektorem pro Řízení vědy a vnějších vztahů bude Mgr. Igor Fojtík, 
Ph.D. 
 
Usnesení: AS bere na vědomí informace o personálních změnách.  
 
 
Bod 5 
Text: Hlavní úkoly vedení OU pro rok 2008.  
 
Rektor vysvětlil důvody předložení hlavních úkolů vedení OU. Rumpel se dotázal, proč je 
do hlavních úkolů zařazeno také vybudování a zahájení provozu pracoviště v Českém Těšíně. 
Dále uvedl, že příprava provozu je značně komplikovaná. Rektor přislíbil finanční podporu 
pro přípravný tým. Dále se diskutovalo o ECTS (Smolka, Höflerová). Rektor a pror. Málková 
uvedli hlavní důvody zavedení systému a přislíbili, že zajistí lepší informovanost o zavádění 
tohoto kreditního systému 
 
Usnesení: AS bere na vědomí sdělení rektora. 
 
 
Bod 6 
Text: Informace o zavedení „zákaznického“ řízení financování CIT. 
 
Rektor informoval o novém systému řízení financování CIT a sdělil důvody těchto změn. 
Diskutovalo se o účasti CIT v řízení projektů OU. Rektor sdělil, že činnosti týkající se řízení 
projektů, které dosud zabezpečovalo CIT, převzalo projektové oddělení. 
 
Usnesení: AS bere na vědomí sdělení rektora. 
 
 
Bod 7 
Text: Různé 
Dostál vznesl dotaz na právní názor na zavedení interní akreditační komise. Rektor uvedl, že 
o stanovisko právníka dosud nezažádal. Drozd informoval o předběžném obsahu výjezdního 
zasedání AS OU. 
 
 
Příští zasedání AS OU: 18. 2. 2008 ve 14.00 v Aule OU. 
Zapsala: Bogoczová 
Verifikoval: Drozd 


