
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

15. března 2010 

 
Přítomni: UK 22,  SK 11,  podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor doc. Klimeš, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. 
Poloková 
 
 
Program:  

1. Projednání rozpočtu OU na rok 2010 
2. Informace o realizaci generelu 
3. Informace o projektech VaVPI 
4. Organizační zabezpečení zpracování dlouhodobé strategie rozvoje 
5. Různé 

 
 
Bod 1 
Text: Projednání rozpočtu OU na rok 2010 
Vedení OU předložilo AS OU návrh rozpočtu OU pro rok 2010. Tento rozpočet byl sestaven 
v souladu s metodikou, schválenou AS OU v 12/2009.  
Obecně lze konstatovat, že proti roku 2009 dochází ke snížení rozpočtu OU za ukazatele 
A+B1+B2 (+B3), a to o 8,6 %. Tento pokles je způsoben následujícími faktory: 

- Došlo k celkovému poklesu normativu na jednoho studenta z hodnoty 34 320 Kč 
v roce 2009 na hodnotu 29 554 Kč. 

- Pokles normativu měl být vyrovnán ukazatelem B3, jehož podstatná složka je závislá 
na publikační aktivitě v období 2003-2007. Podíl OU na této publikační aktivitě (cca 
0,7 %) je však výrazně nižší než je podíl OU na normativních studentech (cca 2,1 %). 
Z tohoto důvodu nedošlo k plné kompenzaci sníženého normativu. 

- Přes přísliby vlády došlo k dalšímu snížení rozpočtu VVŠ o cca 200 mil. Kč a 
následnému krácení jak ukazatele B3, tak i B2. 

Rozpočet OU byl ze strany MŠMT zaslán celkem 3x. První verze rozpočtu byla zaslána 
včetně 1 mld. Kč původně slíbené na jednání premiéra s rektory VVŠ. Tato verze rozpočtu 
byla projednána a jednomyslně přijata děkany všech fakult v 01/2010. Následně byla ze 
strany MŠMT zaslána druhá verze rozpočtu, a to bez zmíněné 1 mld. Kč s příslibem, že po 
dalších jednáních bude tato částka navýšena zpět. V důsledku tohoto nejistého stavu nebyla 
vytvořena nová verze rozpočtu OU. Následně byla ze strany MŠMT zaslána 3.verze rozpočtu, 
navýšena o 800 mil. Kč (namísto slibované 1 mld. Kč). Rozpočet OU vytvořený opětovně 
podle této verze (proti původní 1. verzi dochází k dalšímu snížení rozpočtu OU o cca 9 mil. 
Kč) byl následně projednán se souhlasným stanoviskem všech fakult. 
 
Pro komplexní posouzení finanční situace OU je nutno konstatovat, že OU je (bude) 
příjemcem dalších dvou typů financí: 

- účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum ve výši 10,481 mil. Kč (v roce 
2009 se jednalo o částku cca 7,8 mil. Kč), 

- institucionální podpora na rozvoj výzkumné organizace ve výši cca 9,6 mil. Kč (v roce 
2009 tento typ financí neexistoval). 

První typ financí je rozdělován v rámci OU v souladu se směrnicí rektora (interní grantová 
soutěž OU), rozdělování financí druhého typu se bude realizovat v souladu se schválenými 
principy rozpočtu OU (bod 3 materiálu schváleného na zasedání AS OU ve 12/2009). 
 



Vzhledem k poměrně výraznému snížení rozpočtu OU byla přijata zásada, že na následných 
úsporných opatřeních se musí významně podílet i celouniverzitní orgány, včetně rektorátu. 
V důsledku tohoto rozhodnutí dochází na úrovni těchto orgánů k následujícím úsporám proti 
roku 2009: 

- CIT: snížení provozních nákladů proti původnímu rozpočtu o 800 tis. Kč, 
- UK: snížení provozních nákladů proti původnímu rozpočtu o 500 tis. Kč (je však 

nutno respektovat nové platby za systém ALEPH), 
- rektorát: snížení o 9 mil. Kč v následující struktuře: 

o podpora excelentnímu výzkumu 2 mil. Kč, 
o sociální fond 2,6 mil. Kč, 
o TEP 0,5 mil. Kč, 
o autodoprava 0,4 mil. Kč, 
o areál Zábřeh 0,6 mil. Kč, 
o podpora investičním akcím 2,5 mil. Kč, 
o další provozní náklady rektorátu 0,3 mil. Kč. 

 
Diskuse:  
Stanovisko EK AS OU:  EK AS OU nemá vůči rozpočtu žádné námitky. Předkládá dva 
dotazy: 1. Co se skrývá pod Prioritami I – Služby – Ostatní?, 2. Proč mají v ukazatelích B3 
některé fakulty uvedenou 0 vyjíždějících studentů.  
 
Kvestorka k prvnímu dotazu uvedla, že do této kategorie patří reprezentativní materiál pod 
kanceláří rektora, tisky výročních zprav, zpráv o hospodaření, povinné výtisky vyžádané 
ministerstvem, povinné výtisky pod investičním oddělením. Prorektor Klimeš doplnil, že u 
CIT se jedná o poplatky za software, služby CESNET atd.  
Rektor reagoval na druhý dotaz informací, že ne všechny fakulty dodržely povinnou osnovu 
pro zápis výjezdů studentů. Pro MŠMT byly klíčové údaje ze SIMS, a to zejména přesný 
termín výjezdu studenta. Některé fakulty nedoplnily údaj, který určoval v jakém časovém 
období student vyjel, a proto MŠMT nepřiznalo finance z důvodu chybějících údajů 
v matrice. Na OU bude proto vydaná směrnice, která bude definovat způsob zápisu těchto  
údajů. Zodpovědnost za správnost ponese fakulta. 
 
Horák se dotázal, proč bylo na TEPu ubráno 50 % rozpočtu. Rektor reagoval, že bylo už dříve 
rozhodnuto o snížení rozpočtu TEPu o 50 %. Slovák uvedl, že se nezdá, aby se pokles o 200 
mil. Kč v rozpočtu VŠ projevil poklesem o 9 mil. Kč na OU. Dále se dotázal, zda se 
publikační body počítají z bodů z let 2003 - 2004. Rektor odpověděl, že finanční rozdíl je 
opravdu 9 mil. Kč při krácení rozpočtu VŠ o 200 mil. Kč. V kapitole VŠ byly kráceny dotace 
na studenta, absolventa a ukazatel B3. K druhému dotazu rektor sdělil, na OU mají přijít 
finance za cca 10 tis. publikačních bodů za období 2004 - 2008. V tuto chvíli lze určit počet 
bodů u jednotlivých pracovníků. Mulková se dotázala, čeho se týká snížení nákladů na 
investiční akce z rozpočtu rektorátu. Rektor sdělil, že se jedná o prostředky určené na 
financování podpůrných činností, souvisejících s investičními akcemi. Předpokladem je, najít  
jiný zdroj financí, nebo snížit náklady. 
 
Usnesení: 
AS OU projednal návrh rozpočtu OU na rok 2010 předložený rektorem OU a v souladu s § 9 
odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění a schvaluje 
rozpočet OU na rok 2010. 
 
Hlasování:  
Pro: 32 Proti: 0 Zdrželo se: 1 
Výsledek hlasování:  Návrh rozpočtu OU pro rok 2010 byl schválen. 



Bod 2 
Text: Informace o realizaci generelu 
Kvestorka prezentovala stavební akce realizované, případně zahájené v roce 2009. V roce 
2008 byl zpracován nový prostorový generel OU, zajišťující dostatečné kapacity pro 
plnohodnotný rozvoj jednotlivých fakult, včetně řešení oprávněných požadavků fakult na 
navýšení prostorových kapacit. Tento generel byl zahájen v roce 2008, ukončení jeho 
realizace se předpokládá v roce 2012.  
Rektor doplnil, že objekt Fr. Šrámka je rekonstruován částečně, a to vnitřní vybavení. Není 
realizována výměna oken, fasáda a zateplení. Největší z akcí je rekonstrukce porodnicko-
gynekologického pavilonu v areálu Zábřeh. Vznikne komplex, kde by byly dislokovány dvě 
fakulty, budoucí lékařská a FSS. Předpokládá se realizace tohoto záměru v rámci OP VaVpI, 
prioritní osa 4.  Povinná je spoluúčast na nákladech ve výši 60 mil. Kč pro OU, kterou  
MŠMT chce realizovat strhnutím financí z financí za studenty po dobu realizace stavby. 
Snahou je zajistit financování z jiných zdrojů.   
 
Diskuse: Mulková uvedla, že z rektorátu se na úroveň fakulty dostávají nepravdivé informace 
v souvislosti s termínem zahájení stavebních prací na Chittussiho. Kvestorka uvedla, že se 
pravděpodobně jednalo o nedorozumění, související s přerušením prací u budovy L.   
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí zprávu vedení OU o postupu prací na realizaci generelu prostorového 
rozvoje OU. 
 
 
Bod 3 
Text: Informace o projektech VaVpI 
Prorektor Klimeš prezentoval informaci o projektech VaVpI na OU. OU se podílí na celkem 3 
projektech VaVpI, které byly podány v rámci vyhlášených výzev a připravuje předložení 
projektu ve vyhlášené výzvě v prioritní ose 4. Získány byly dva projekty (zateplení objektu na 
Fr. Šrámka a rektorátu). Současně se připravují dva nové projekty v rámci OP ŽP na 
zateplování budov: Zábřeh a Reální. Připravuje se budova na Českobratrské, kde by zateplení 
a výměna oken měla být řešena z projektu MSK. 
 
Rektor doplnil, že musí být zřejmé, z čeho budou projekty financovány. Průběžně je 
udržována a aktualizována bilance nákladů na projekty. Prozatím je bilanční tabulka 
vyrovnaná s výjimkou spoluúčasti v OP 4, kterou je nutné vyřešit jiným způsobem.  
 
Usnesení: 
AS OU beze na vědomí zprávu o současném stavu projednávání projektů v rámci OP VaVpI a 
OP ŽP. 
 
 
 
Bod 4 
Text: Organizační zabezpečení zpracování dlouhodobé strategie rozvoje 
Rektor informoval, že MŠMT zpracovalo komplexní materiál nazvaný „Dlouhodobý záměr 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro 
oblast vysokých škol na období 2011 – 2015“. Současně uložilo jednotlivým VVŠ zpracovat 
Dlouhodobý záměr vysoké školy na toto období, reflektující uvedený materiál. Na základě 
tohoto úkolu vedení OU zpracovalo a v Kolegiu rektora projednalo organizační zabezpečení 
postupu zpracování dlouhodobého záměru OU. 
 



Bod 5  
Text: Různé 
1. Návrh na změnu VŠ diplomů  
SK předložila požadavek na zvýraznění dosaženého titulu, uvedeného na VŠ diplomu. 
Důvodem jsou omyly, ke kterým dochází při výběrových řízeních a pohovorech. Cílem je 
zvětšit formát písma tak, aby dosažený titul byl na diplomu více výrazný. 
Prorektorka reagovala, že v tuto chvíli není jiná  možnost než tisk diplomu na formát A4. 
V současnosti se používá graficky zpracovaná předloha, o které se diskutovalo. Diplom je 
vyvážený s ohledem na to, jaké údaje musí obsahovat. Prorektorka se dotázala, zda SK má 
grafické návrhy VŠ diplomů jiných univerzit. Srnová reagovala, že takové návrhy jsou 
k dispozici.  
Závěr:  SK dodá návrhy z jiných VŠ pro další jednání změny předlohy diplomu.  
 
2. Návrh na zakoupení nebo zapůjčení talárů pro promoce pro absolventy 
SK navrhla na podnět SK AS PřF zakoupit určitou část talárů pro absolventy OU. Drozd 
uvedl, že vzniká otázka, kdo je financovat. Prorektorka uvedla, že ročně promuje cca 10 tis. 
studentů a obvykle probíhají 4 běhy denně po cca 100 studentech. Navíc je nutné zohlednit 
nutnost pořídit různé velikosti talárů. Pavelčíková reagovala, že může potvrdit ze zkušeností  
obrovský problém s délkou talárů. Rektor uvedl, že centrálně nebude OU zajišťovat 
zakoupení talárů. Dostál informoval, že na PdF probíhají promoce v talárech, a doporučil řešit 
tuto věc nikoli celouniverzitně, ale na jednotlivých fakultách. 
Závěr: AS OU ponechává zakoupení talárů na úrovni PřF.  
 
3. Volební a jednací řád AS OU 
SK předložila návrhy na úpravu Volebního a jednacího řádu AS OU.  
Stanovisko Legislativní komise AS OU: bez výtky.  
Diskuse: Drozd připomínkoval zrušení platnosti voleb s ohledem na další body řádu. Dále 
není jasné, co vymezuje pojem administrativa. Horák reagoval, že jde o snahu o ukotvení této 
skutečnosti v řádu. Čiháková uvedla, že SK nemá zázemí pro tisk materiálů, proto to má být 
v řádu uvedeno. Drozd reagoval na bod týkající se financování s tím, že rozpočet AS OU 
schvaluje tudíž, je rozpočet AS OU a financování jeho činností ukotveno v metodice 
rozpočtu. Rumpel doporučil studentům zpracovat důvodový záměr. Smolka upozornil, že u 
per rollam hlasování není uvedeno, že se musí zúčastnit obě komory. Dále způsob, jakým by 
mělo být hlasování vyvoláváno, vyvolává pochybnosti. Hlasování per rollam by mělo být 
rozhodnutím senátu, ne předsedy senátu. Mulková doporučila zkrátit dobu pro vkládání 
stanoviska senátorů do zápisu senátu do 5 dnů ode dne konání zasedání AS OU. Čiháková 
reagovala, že vycházeli z lhůty 14 dnů pro zveřejnění zápisu, uvedené v současném řádu.  
Drozd doporučil ponechat projednání Volebního a jednacího řádu AS OU do příštího 
zasedání. 
 
4. Prezentační video OU 
Horák se dotázal, kdo vytvořil prezentační video OU. Rektor odpověděl, že video tvořila 
Česká televize na zakázku.  
 
 
Příští zasedání AS OU: 19. 4. 2010, ve 14 hodin, místo konání bude upřesněno 
 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikoval: Drozd 
 
 



 
 

Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské unive rzity  
dne 15. b řezna 2010 

 
KAP 

FU 

Doc. MgA. Dušan Foltýn zúčastnil se 
Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. omluven 
MgA. Jiří Kuděla zúčastnil se 
MgA. František Kowolowski omluven 

FF 

Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D. zúčastnil se 
Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 
Mgr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 
PhDr. Jitka Smičeková, CSc. zúčastnila se 

PdF 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 
Doc. PhDr. Jaromír Feber, CSc. zúčastnil se 
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. zúčastnil se 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 
Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 
RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. zúčastnil se 

FZS 

Prof. MUDr. Zdeněk Jirák, CSc. zúčastnil se 
MUDr. Eva Mrázková, Ph.D. zúčastnila se 
RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. zúčastnila se 
Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. zúčastnila se 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 
Mgr. Anna Krausová, Ph.D. zúčastnila se 
Mgr. Iva Kuzníková zúčastnila se 
Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

 
 
 
SK 

FU 
Zuzana Tvrzníková zúčastnila se 
Petra Křivánková zúčastnila se 

FF 
Bc. Michal Panáček  zúčastnil se 
Bc. Jana Bolková zúčastnila se 

PdF 
Jakub Horák zúčastnil se 
Ivana Maňáková zúčastnila se 

PřF 
Petra Srnová zúčastnila se 
Adam Soustružník omluven 

ZSF 
Lucie Prokešová zúčastnila se 
Andrea Tenglerová zúčastnila se 

FSS 
Markéta Čiháková zúčastnila se 
Aneta Kozáková zúčastnila se 

 


