
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

18. března 2013 

 

Přítomni: UK 19, SK 8, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektorka doc. Málková, kvestorka ing. Poloková 

 

 

 

Program:  

1. Projednání a schválení aktualizace Studijního a zkušebního řádu OU 

2. Schválení jmenování nových členů Vědecké rady OU 

3. Projednání čerpání rozpočtu za rok 2012, hospodářského výsledku a návrhu na jeho 

rozdělení (přílohy č. 1 a 2)  

4. Předběžná informace o stavu přihlášek ke studiu pro akademický rok 2013/14 a návrhy 

MŠMT na limit financovaných studentů  

5. Prezentace výsledků studentské evaluace na OU  

6. Informace o stavu projednávání novely VŠ zákona v paragrafovém znění (příloha č. 3)  

7. Informace o problematice poplatků za studium  

8. Projednání obměny členů studentské komory AS OU 

9. Diskuse o čerpání rozpočtu AS OU 

10. Různé 

 

 

Bod 1 

Text: Projednání a schválení aktualizace Studijního a zkušebního řádu OU 

Projednání Studijního a zkušebního řádu OU bylo staženo z důvodu novelizace vysokoškolského 

zákona. Řád bude předložen znovu po zapracování změn vyplývajících z novelizace zákona. 

V souvislosti se připravovaným projednáváním studijních záležitostí Šumberová navrhla zřídit 

Studijní komisi AS OU. Předběžně navrženi členové komise: Kozáková, Mulková, Bogoczová.  

 

 

Bod 2 

Text: Schválení jmenování nových členů Vědecké rady OU  

Ve volbách děkanů na LF OU a PdF OU byli zvoleni noví děkani, jmenovitě Mgr. Tomáš 

Jarmara, PhD. a Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Protože tito akademičtí pracovníci doposud 

nebyli členy Vědecké rady OU, považuje rektor OU za vhodné je jmenovat jako řádné členy této 

rady. Tím dojde k navýšení počtu členů Vědecké rady OU na 42, z toho 15 externích členů, což 

je nadále v souladu se zákonem o VŠ. 

 

 Usnesení: AS OU schvaluje návrh rektora na jmenování Doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. a 

Mgr. Tomáše Jarmary, PhD.  členy VR OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  25 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

 



Bod 3  

Text: Projednání čerpání rozpočtu za rok 2012, hospodářského výsledku a návrhu na jeho 

rozdělení (přílohy č. 1 a 2) 

V současné době je předběžně uzavřeno hospodaření OU za rok 2012, včetně odhadu 

hospodářského výsledku a odhadu daňové povinnosti OU. Kvestorka informovala o těchto 

předběžných výsledcích. Součástí předkládaných materiálů byl i návrh řešení kompenzace ztráty 

menzy OU.  

 

Příspěvek MŠMT je poskytován v několika ukazatelích (příloha č. 1). Příspěvek MŠMT dle 

ukazatele „A+K“ přidělený MŠMT na rok 2012 byl rozhodnutím AS OU v 2/2012 rozdělen mezi 

součásti OU. Na jednání AS OU v 1/2013 vzal AS OU na vědomí navýšení příspěvku  

v ukazatelích „A+K“ pro OU v roce 2012 o 2.982 tis. Kč a z důvodu jeho nečerpání  

do 31. 12. 2012 jeho převod do Fondu provozních prostředků (FPP) rektorátu OU. Rozdělení 

příspěvku mezi součásti OU či jeho jiné použití bude předloženo AS OU po vyjasnění situace k 

financování elektronických informačních zdrojů (Science Direct, Scopus, Springer, Wiley) pro 

rok 2013. 

Příspěvek dle ukazatele „C“ (stipendia PGS) je přidělován fakultám. Příspěvek dle ukazatele „F“ 

(studium SSP) byl přidělen UK k zabezpečení potřeb v rámci Centra Pyramida. Příspěvek dle 

ukazatele „F“ (U3V) byl přidělen fakultám, které realizují projekty U3V. 

Příspěvek dle ukazatele „S“ (sociální stipendia) a dle ukazatele „U“ (ubytovací stipendia) byl 

obhospodařován rektorátem OU. Z tohoto příspěvku byla vyplácena stipendia v souladu se 

Stipendijním řádem OU. 

 

K 31.12.2012 byl celkově za OU nevyčerpán neinvestiční příspěvek ve výši 3.480.696,58 Kč 

a kapitálový příspěvek ve výši 500.000,- Kč. V rámci jednotlivých součástí OU je však zůstatek 

příspěvku značně nevyrovnaný. Jedná se však o účetní problematiku, která bude vyřešena 

následujícím způsobem: 

- V rámci účetních operací r. 2012 byl zůstatek příspěvku (zdroj 1100, 1150) převeden celý 

do FPP rektorátu, ostatní zůstatky příspěvku (zdroj 1120, 1186, 1188) převedeny do FPP 

součástí OU. 

- Kladné zůstatky příspěvku (zdroj 1100) fakult budou přeúčtovány z FPP rektorátu do FPP 

fakult v r. 2013. 

- Záporný zůstatek příspěvku (zdroj 1100) LF ve výši 1.247.401,30 Kč, který účetně 

pokrývá PřF (1.247.401,30 Kč), Lékařská fakulta dokryje PřF převedením prostředků ve 

výši 1.247.401,30 Kč z FPP LF do FPP PřF v r. 2013. 

- Záporný zůstatek příspěvku (zdroj 1100) FF ve výši 1.931.548,50 Kč, který účetně 

pokrývá PřF (1.931.548,50 Kč), Filozofická fakulta dokryje PřF převedením prostředků 

ve výši 1.931.548,50 Kč z FRIM FF do FRIM PřF v r. 2013. 

- Překročení přidělené dotace (zdroj 1650) LF ve výši 785.000,- Kč na úkor zůstatku dotace 

IT4I (785.000,- Kč) Lékařská fakulta dokryje IT4I převedením prostředků ve výši 

785.000,- Kč z FRIM LF do FRIM IT4I v r. 2013. 

- Překročení přidělené dotace (zdroj 1650) FF ve výši 860.000,- Kč na úkor zůstatku dotace 

IT4I (860.000,- Kč) Filosofická fakulta dokryje IT4I převedením prostředků ve výši 

860.000,- Kč z FRIM FF do FRIM IT4I v r. 2013. 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2012 je kladný ve výši 11 037 006,18 Kč (příloha  

č. 2). Tento účetní výsledek hospodaření byl v souladu se zněním zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, v platném znění, upraven o položky snižující a zvyšující základ daně a po 

odpočtu daně z příjmu právnických osob se započtením slev na dani vzešel výsledek 

hospodaření po zdanění, který činí 10 154 976,18 Kč. 

V souladu s § 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Přílohy č. 9 ke Statutu OU – 

Pravidel hospodaření OU musí být výsledek hospodaření rozdělen do jednoho či více 



z následujících 4 fondů VVŠ (Rezervní fond, Fond reprodukce investičního majetku, Fond 

odměn, Fond provozních prostředků). 

 

Příděl do fondů se navrhuje takto: 

- 10 154 976,18 Kč přidělit do FRIMu součástí OU, tak jak se na jeho tvorbě podílely. 

Při návrhu rozdělení byla plošně rozpočtena vypočtená daň z příjmu právnických 

osob, přičemž záporný zůstatek součtu hospodářských výsledků menzy + kolejí jde 

celý k tíži Rektorátu OU. 

 

V rámci HV celouniverzitních složek za rok 2012 byla započtena ztráta menzy ve výši 

1.097.441,24 Kč a ztráta kolejí ve výši 17.186,88 Kč. Poněvadž se jedná o zařízení sloužící 

zejména pro studenty, bylo Kolegiem rektora doporučeno, aby ztráta menzy a kolejí v celkové 

výši 1.114.628,12 Kč, byla kompenzována fakultami. Jako klíč pro kompenzaci byl doporučen 

průměr vybraných poměrů, kterým se fakulty skládají na financování OP VaVpI osa 4, konkrétně 

použitím 2 ze 4 poměrů, tj. z poměru počtu studentů fakult k 31. 10. 2012 a přepočtený počet 

zaměstnanců OU k 31. 12. 2012. 

Kompenzace z FRIMu fakult do FRIMu rektorátu se navrhuje ve výši 1.114.628,12 Kč (viz 

příloha č. 1), přičemž kompenzace z FRIMu fakult do FRIMu rektorátu OU činí: 

11 LF        179 500,00 Kč 

20 FSS          67 600,00 Kč 

25 FF        256 900,00 Kč 

31 PřF        246 100,00 Kč 

45 PdF        285 500,00 Kč 

50 FU          79 028,12 Kč 

84 menza         0,00 Kč 

85 koleje                  0,00 Kč 

90 R                   0,00 Kč 

91 UK        0,00 Kč 

92 CIT        0,00 Kč 

94 ÚVAFM       0,00 Kč 

96 EVISP       0,00 Kč 

Celkem    1 114 628,12 Kč 

 

Čerpání rozpočtu v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 31. 12. 2012 dle chválených položek rozpisu 

rozpočtu pro rok 2012 je uvedeno v příloze č. 1. Nevyčerpané prostředky v rámci P2 fakult 

přidělené celouniverzitním složkám byly účetně vráceny fakultám.  

 

Stanovisko EK AS OU: bez připomínek. 

 

Diskuse: Surůvka se dotázal na minusové položky v hospodářském výsledku za rok 2012.  

Kvestorka uvedla, že oranžová čísla představují výsledek interního hospodaření, který byl 

kompenzován výměnou financí mezi jednotlivými subjekty. Bogoczová se dotázala na situaci 

ohledně menzy. Kvestorka odpověděla, že celkový HV je kladný, ale menza jako jediná skončila 

ve ztrátě necelých 1 100 tis. Kč. Příčinou je záležitost odpisů (600 tis. Kč), která představuje 

položku trvale minusovou bez ohledu na provozování menzy. Další položkou je vyplacené 

odstupné za zavřený bufet na Hladnově. Skutečná ztráta menzy činí  necelých 300 tis. Kč. Letos 

se předpokládá menší ztráta, jejíž výše záleží na odběru obědů, počtu strávníků a vlastní 

hospodářské činnosti menzy. V případě dalšího snižování počtu zaměstnanců menzy lze 

předpokládat nárůst odstupného, jehož výše vychází ze zákona. Půlroční vyhodnocení provozu 

menzy bude AS OU předloženo v červnu. Pavelčíková se dotázala, proč byla zrušena nabídka 

stravování pro veřejnost. Kvestorka uvedla, že o to nebyl zájem. Navrhovaná výše ceny oběda 

byla nezajímavá v rámci centra Ostravy. Druhým důvodem je, že menza nemá restaurační 



charakter. Šumberová ocenila práci, která byla menzou odvedena. Kvestorka dále uvedla, že bylo 

dlouhodobě přijato pravidlo, kdy ztráta menzy bude kompenzována fakultami podle počtu 

studentů a počtu zaměstnanců.  

Šumberová v souvislosti s projednáváním ekonomických záležitostí sdělila, že bude potřeba   

doplnit členy EK AS OU.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí celkový zůstatek neinvestičního příspěvku k 31.12.2012  

ve výši 3.480.696,58 Kč a jeho převedení do FPP v souladu § 18a zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, a čl. 5 odst. 8 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU. 

AS OU bere na vědomí celkový zůstatek kapitálového příspěvku k 31.12.2012 ve výši 500.000,- 

Kč a jeho převedení do FRIM v souladu § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,  

a čl. 5 odst. 3 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU. 

AS OU v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v souladu 

s článkem 5 odst. 9 Přílohy č. 9 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření schvaluje přidělení 

výsledku hospodaření po zdanění za rok 2012 (zisku) do fondů OU v následující výši: 

- Fond odměn (FO)                       0,00 Kč 

- Fond provozních prostředků (FPP)                     0,00 Kč 

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)   10 154 976,18 Kč 

- Rezervní fond (RF)            0,00 Kč 

Celkem        10 154 976,18 Kč 

 

přičemž příděl do FRIMu jednotlivým součástem OU činí: 

11 LF      3 752 900,00 Kč 

20 FSS                    0,00 Kč 

25 FF      2 365 300,00 Kč 

31 PřF         117 700,00 Kč 

45 PdF      3 209 300,00 Kč 

50 FU           10 800,00 Kč 

84 menza          0,00 Kč 

85 koleje                   0,00 Kč 

90 R         477 476,18 Kč 

91 UK         0,00 Kč 

92 CIT         0,00 Kč 

94 IT4I        221 500,00 Kč 

96 EVISP        0,00 Kč 

Celkem   10 154 976,18 Kč 

 

 

Hlasování: 

Pro:  27 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Usnesení: AS OU souhlasí s převodem 1.114.628,14 Kč z FRIMu fakult do FRIMu rektorátu 

OU dle předloženého návrhu na kompenzaci ztráty menzy a kolejí v rámci OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  27 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 



Usnesení: AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1 a Priority 2 

k 31. 12. 2012 vztahující se k celouniverzitním subjektům OU (R, UK, CIT). 

 

Hlasování: 

Pro:  27 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Bod 4  

Text: Předběžná informace o stavu přihlášek ke studiu pro akademický rok 2013/14  

a návrhy MŠMT na limit financovaných studentů 

K termínu 28. 2. 2013 bylo předběžně uzavřeno přijímání přihlášek ke studiu pro daný 

akademický rok. V současné době probíhá kontrola úplnosti přihlášek, včetně poplatků za 

přijímací řízení. Prorektorka prezentovala předběžný odhad počtu přihlášek a srovnání tohoto 

počtu s minulými lety a informovala o limitech stanovených MŠMT pro financované studenty 

OU a o reakci vedení OU na tyto limity.  

Na většině fakult se přijímání přihlášek uzavíralo v 28. 2. 2013. V tuto chvíli běží přijímání 

přihlášek na obor Sociologie do 15. 4. 2013. OU je na 93 % přihlášek ve srovnání s loňským  

rokem. Podstatné bude, jaké procento studentů přijde k přijímací zkoušce. Vzhledem 

k navrženým limitům financovaných studentů byla naformulována žádost, ve které univerzita 

žádá přeskupení mezi jednotlivými kategoriemi studia, tj. snížení počtu B1 a navýšení kategorii 

M1 a N1.  

 

Diskuse:  
Šumberová se dotázala, zda je přehled, z jakých regionů se hlásí zájemci o studium. Prorektorka 

uvedla, že toto bylo kdysi sledováno v rámci navazujícího magisterského studia, ale letos to 

nebylo provedeno.  

 

 

Bod 5  

Text: Prezentace výsledků studentské evaluace na OU 

Prorektorka prezentovala výsledky ukončené pravidelné studentské evaluace a harmonogram 

dalšího postupu. Podařilo se mírně zvýšit účast na 31,42 % celouniverzitní účasti. Časový vývoj 

účasti studentů potvrzuje, že zpočátku je účast slabá a naskakuje v okamžiku, kdy se na portále 

začínají objevovat bannery. Další nárůst byl zaznamenán po oslovení studentů studentskou 

komorou a rovněž po závěrečném mailu. Narůstá rovněž počet komentářů a rozšiřuje se jejich 

rozsah. U kombinovaného studia se objevují otázky problematické akceptace aktuálních znalostí 

studentů z praxe, problematika nasazování výuky, otevírání zkouškových termínů a vypisování 

termínů zkoušek. Ukazuje se, že podstatná je komunikace se studenty. Je nezbytné přesně 

vypisovat podmínky pro přijímací řízení tak, aby od počátku katedry zdůrazňovaly, jak bude 

kombinované studium organizováno. V evaluaci se dále objevila otázka vztahu vyučujícího 

k výsledkům evaluace. Problémem je vyhrožování některých vyučujících studentům. Objevují se 

rovněž připomínky k vztahu předmětů k profilu absolventa a obsahu realizované výuky k popisu 

předmětu. Prorektorka upozornila, že aktuální popis předmětu musí být studentům k dispozici 

před registrací předmětu. V evaluaci se objevují rovněž připomínky k zpřístupnění testů, způsobu 

hodnocení testů, nekonání výuky, předzápisům a nefunkčním serverům, zázemí, učebnám a  

prostorám k odpočinku.  

 

Diskuse:  

Soustružník uvedl, že bude opraveno informační okno. Pokud student vyplní evaluaci, okno 

zmizí. Surůvka uvedl, že na FU studenti komunikují přímo s vyučujícími, kdy hodnotí předměty, 



a proto je účast na evaluaci na FU nižší. Kozáková sdělila, že je důležitá i propagace evaluace na 

fakultách. Šumberová uvedla, že do evaluace by se mohla zapojit i Studijní komise AS OU.  

 

 

 

Bod 6  

Text: Informace o stavu projednávání novely VŠ zákona v paragrafovém znění (příloha  

č. 3) 

Paragrafované znění novely vysokoškolského zákona je uvedeno v příloze č. 3. Rektor krátce 

informoval o současném stavu v této záležitosti.   

 

 

Bod 7  

Text: Informace o problematice poplatků za studium 

Prorektorka informovala, že během února se vždy připravují dvě směrnice, a to o výši úhrad za 

mimořádné a nadstandardní úkony a o poplatcích spojených se studiem. Na základě dopisu 

zaslanému OU, ze kterého vyplývá, že OU protizákonně vybírá poplatky za uznávání předmětů, 

byly tyto poplatky zrušeny. Rektor doplnil, že dle novely zákona bude možné část finančních 

prostředků, převáděných do stipendijního fondu, čerpat pro jiné účely než stipendijní. V situaci, 

kdy poplatky bude možné využívat na provoz, zpřísní se posuzování odvolání. 

 

  

Bod 8  

Text: Projednání obměny členů studentské komory AS OU  

Šumberová sdělila, že Olga Moravcová odstoupila z SK AS OU. Z důvodu neomluvených účasti 

na senátu bylo rovněž ukončeno členství doc. Vítka v AS OU. Šumberová požádala senátory za 

FU o zjištění situace na FU ohledně doplnění členů AS OU. Nové volby bude potřeba vyhlásit 

rovněž na PdF z důvodu doplnění člena SK AS OU.  

 

 

Bod 9  

Text: Diskuse o čerpání rozpočtu AS OU 

Šumberová sdělila, že bude zachován stávající princip odměn pro členy AS OU. Dále navrhla 

odměnit členy LK a EK, včetně SK AS OU. Soustružník  informoval, že SK AS OU bude mít na 

PdF místnost, kterou bude moct využívat. V souvislosti s tím požádal o poskytnutí financí na 

vybavení místnosti kulatým stolem a 8 židlemi.  

Šumberová vyzvala členy AS OU, aby zaslali podněty pro čerpání financí z rozpočtu AS OU 

Kazíkovi. 

 

 

Bod 10  

Text: Různé  

1. Výjezdní zasedání AS OU  

Bogoczová se dotázala, zda se plánuje výjezdní zasedání senátu v letošním roce. Šumberová 

sdělila, že toto závisí na povaze předkládaných materiálů. Je možné, že výjezdní zasedání bude 

realizováno na podzim v souvislosti s procesem integrace. 

2. Integrace univerzit 

Soustružník informoval, že SK se snaží pracovat na informování o procesu integrace. Připomněl 

existenci stránek www.vsbouspolu.cz. V tuto chvíli jsou do diskuze připravovány nejčastější 

otázky, které se v souvislosti s integrací objevují.  

 



Příští zasedání AS OU: 22. 4. 2013, ve 14 hod., místo bude upřesněno.  

Další zasedání AS OU: 20. 5. 2013, 17. 6. 2013 

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 18. března 2013 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek - 

doc. Mgr. Jiří Surůvka zúčastnil se 

doc. Mgr. Pavel Vítek - 

MgA. Jana Vondráčková zúčastnila se 

FF 

doc. PhDr. Irena Bogoczová  zúčastnila se 

prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 

PhDr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 

Ing. Pavel Dostál, Ph.D. zúčastnil se 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 

PřF 

Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. omluven 

RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 

prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. zúčastnil se 

Mgr. Monika Šumberová zúčastnila se 

LF 

MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. zúčastnila se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. zúčastnil se 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. omluven 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. omluven 

FSS 

Ing. Petr Kazík zúčastnil se 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 

Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 

 

 

 

SK 

FU 
Olga Moravcová - 

Linda Šustová omluvena 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Kristýna Mžyková zúčastnila se 

PdF 
Mgr. Jakub Horák - 

Bc. Přemysl Verner zúčastnil se 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová omluvena 

 


