
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

21. října 2013 

 

Přítomni: UK 20, SK 7, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Močkoř, kvestorka ing. Poloková, dr. Kozelský (ředitel útvaru stravování),  

dr. Bužga (předseda AS LF), děkan LF doc. Horáček, dr. Plevová (LF), Mgr. Hegerová (FSS) 

 

 

Program:  

1. Projednání změny Statutu Lékařské fakulty  

2. Doplnění členů EK AS OU a LK AS OU, zřízení studijní komise 

3. Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2014 (Příloha č. 1) 

4. Projednání upřesňujících informací o ekonomice provozu menzy OU a návrh vedení OU 

na další postup (Příloha č. 2)  

5. Informace o čerpání rozpočtu rektorátu (priority P1) za období leden–srpen 2013 

6. Informace vedení OU o souhrnných finančních nákladech na benefity poskytované 

zaměstnancům OU (Příloha č. 3) 

7. Různé 

 

V úvodu zasedání Šumberová seznámila AS OU s programem zasedání. Program byl 

jednohlasně schválen. 

 

Bod 1 

Text: Projednání změny Statutu Lékařské fakulty 

Šumberová informovala, že materiály byly zaslány členům senátu předem a požádala o 

stanovisko LK AS OU. 

 

Stanovisko LK AS OU: Statut Lékařské fakulty je v souladu s vnitřními předpisy OU.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje Statut Lékařské fakulty. 

Hlasování: 

Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnilo 5 členů AS OU). 

 

 

Bod 2 

Text: Doplnění členů EK AS OU a LK AS OU, zřízení studijní komise 

Šumberová uvedla, že do Studijní komise AS OU byli navržení Pavelčíková, Mičulka, 

Kozáková.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje navržené složení Studijní komise AS OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnilo 5 členů AS OU).  

 

 

 



Šumberová informovala o současném složení EK AS OU: Kazík (předseda EK), Dvořáček, 

Novák, Ševčíková, Tomášek. Nově byl navržen Dostál. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Dostála do EK AS OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  22 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnili 4 členové AS OU).  

 

 

Šumberová dále uvedla, že nedostala návrh na doplnění LK za studenty. Složení LK AS OU: 

Jandačka (předseda), Bogoczová, Kozáková, Nedomová, Paleček, Šebestová, Vondráčková. 

 

 

Do Studijní komise AS OU byl za PdF ještě nově navržen Šimik. 

 

Usnesení: AS OU schvaluje Šimika do Studijní komise AS OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  24 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnili 2 členové AS OU). 

 

Složení Studijní komise AS OU: Pavelčíková, Šimik, Mičulka, Kozáková.  

 

 

 

Šumberová představila navrženou zástupkyni do SK RVŠ Alenu Hegerovou, studentku FSS.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje zástupkyni do SK RVŠ Alenu Hegerovou. 

Hlasování: 

Pro:  26 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno.  

 

 

 

Bod 3  

Text: Projednání Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 2014 (Příloha č. 1)  

Rektor OU předložil v souladu se Zákonem č. 111/98 Sb. k projednání a následnému schválení 

návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2014, zpracovaný v souladu s „Aktualizací 

Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol“ (materiál MŠMT). Uvedl, že se vychází z hlavních 

krátkodobých aktivit OU. Klíčový důraz je kladen na podporu špičkové vědy v klíčových 

oblastech – biologie, biostatistika, biomedicína. Ve vědě se předpokládá rovněž podpora dalších 

oblastí, kdy fakulty budou volně soutěžit o projekty. Směřováno bude na to, aby se fakulty 

snažily dodržet nadefinované strategické cíle. Další zaměření je na vnitřní řízení OU. VAK se 

bude zabývat mj. redukcí studijním předmětů, kontrolou souladu studijních plánů s akreditačními 

spisy. V oblasti rozvoje se předpokládá aktualizace generelu OU. Koncepce DZ vychází z priorit, 

které má nastaveno MŠMT. Aktualizace nemohou jít mimo rámec těchto priorit. Důležitá je 

rovněž určitá kontinuita. 

 

Diskuse: Drozd se vyjádřil k problematice rušení předmětů. Uvedl, že existují předměty, které se 

neotevírají každý rok, ale přesto jsou nepravidelně odučeny. Souhlasí s tím, že redukce předmětů 



může být pro něco užitečná, ale přesto to nemusí vést k nárůstu VaV. Rektor s tímto rovněž 

vyjádřil souhlas. Uvedl, že předmětů na druhé straně je značné množství. Předměty, které se 

vyučují nepravidelně, jsou zmapovány. Cílem je odstranit předměty, které jsou v databázi 

naprosto zbytečné. Druhým důvodem je objektivizovat pedagogické vytížení u předmětů, kde 

jsou zapsaní 1–2 studenti. Prorektor Lata uvedl, že redukce výuky může vést k nárůstu VaV, kdy 

část výuky lze převést např. na lektory. Tomášek považuje oddělení pedagogické a vědecké práce 

za nešťastné, jelikož lektoři bez vědecké činnosti nemají studentům co předat. Jandačka uvedl, 

že zásadním problémem je, že někteří pracovníci jsou zařazeni jako akademičtí pracovníci, i 

když jsou na úrovni lektorů. Rektor reagoval, že toto souvisí se systemizací pracovních míst, 

která byla vytvořena, ale fakulty s tím nezačaly dále pracovat. Podrobná analýza systemizace 

bude provedena na katedře historie. Pavelčíková sdělila, že jednoznačná systemizace zahrnuje i 

počet předmětů, které pracovník odučí. Drozd uvedl, že v minulosti byla systemizace míst špatně 

chápána ve smyslu, že na pracovištích jsou lidé navíc. Systemizaci nelze chápat tak, že každý 

musí dělat něco jiného, jelikož průnik pracovních míst může být přínosný pro rozvoj daného 

pracoviště. Počty odučených hodin by měly být nahrazeny garancí konkrétního předmětu a jeho 

kvalitou.  

Šumberová uvedla, že v prvním bodě se hovoří o zřízení Komise pro vnitřní kontrolu kvality a 

rozšíření činnosti VAK. Dotázala se, jaké důsledky budou vyvozeny z toho, že studijní plán není 

v souladu s akreditačním plánem. Rektor reagoval, že jde o interní věc, jak se bude pracovat 

s těmito materiály. VAK je poradním orgánem rektora, který podepisuje žádost o akreditace a 

reakreditace. Rektor sdělil, že namátkově budou vybrány studijní obory, kde bude provedena 

kontrola souladu s akreditačními spisy. Kontroly budou masivnější a náhodné. V případě 

zjištěných nedostatků se předpokládá osobní postih děkanů a riziko, že akreditace nebudou 

prodlouženy.  

 

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Aktualizace Dlouhodobého záměru OU na rok 2014, 

předložený rektorem OU. 

 

Hlasování: 

Pro:  25 Proti: 0 Zdrželo se: 1 

Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se neúčastnil 1 člen senátu). 

 

 

Bod 4  

Text: Projednání upřesňujících informací o ekonomice provozu menzy OU a návrh vedení 

OU na další postup (Příloha č. 2) 

Na minulém jednání AS OU bylo rektorem OU sděleno, že problematika menzy bude řešena 

v souladu s požadavky fakult a studentů na zajištění stravování na straně jedné a nutností 

zajištění dodatečných finančních zdrojů pro provozování menzy na straně druhé. Vedení 

jednotlivých fakult nemají za současné situace zájem na dalším provozování a dotování menzy, 

která je využívána pouze cca 3 % všech studentů OU.  

Kvestorka prezentovala další podrobné ekonomické údaje týkající se provozu menzy. Uvedla, že 

jde o plovoucí záležitost v průběhu roku, kdy se objevují horší a lepší měsíce. Aktuální ztráta 

v menze je cca 300 tis. Kč. Situace letos v září je lepší než v loňském roce. Počet vydaných 

obědů se začíná zvyšovat. Rektor sdělil, že pokud by se jednalo o manažerské rozhodnutí, je 

neekonomická menza na zavření. Rektor ale musí respektovat to, že menza je klíčově určena pro 

studenty. Pokud senát rozhodne a doporučí zachovat menzu, bude potřeba akceptovat 

financování ztráty menzy v P1, které půjde na úkor rozpočtu fakult.  

 

Diskuse: Šumberová uvedla, že menza má odpisy ve výši 500 tis. Kč, které se převedou do 

FRIMu, z něhož fakulty můžou pak čerpat. Rektor reagoval, že druhou část tvoří provozní ztráta. 

Kvestorka doplnila, že v tuto chvíli je odhad ztráty 1 mil. Kč, z toho polovinu tvoří provozní 



ztráta, druhou odpisy. V tuto chvíli však nelze odhadnout velikost ztráty, jelikož vše záleží na 

zájmu strávníků. 

 

Stanovisko EK AS OU: Kazík uvedl, že tentokrát se komise sešla jen ve dvou. Uvedl, že FU, 

LF, FSS a PřF jsou pro zrušení menzy, protože tato problematika se netýká jejich studentů. 

Nejvíce se problematika menzy to týká FF. Na FSS je problém se stravováním studentů, kde 

s ohledem na rozvrh je využití menzy nepřijatelné.  

 

Diskuse: Tomášek prezentoval problematiku menzy (viz Příloha č. 2). Uvedl, že při volbě školy 

hraje určitou roli i kvalita zázemí. Navrhl dvě varianty řešení situace. V první variantě se 

předpokládá zahájit rekonstrukci menzy pro 21. století v podobě atraktivního a pronajímatelného 

prostoru (jídelna, kavárna). Důležité je využití kapacity menzy ve prospěch maxima fakult, 

studentů a vyučujících. Tato varianta je schválena FF. Ve variantě B se předpokládá ponechat 

řešení na nové vedení OU.  

Hurtík informoval, že provedl anketu mezi studenty KIP. Studenti se shodli, že menza 

neposkytuje kvalitní jídlo, a proto raději preferují restaurace. Doporučeno bylo zařadit menzu pro 

zpětnou vazbu do evaluace.  

Benková uvedla, že hlavní problém je sestavení rozvrhu, jelikož studenti LF nestihnou dojet na 

oběd do menzy.  

Ševčíková uvítala návrh rozvozu jídel. Drozd doplnil, že otázkou jsou možnosti realizace 

rozvozu. Dále konstatoval, že v prezentaci Tomáška uváděné nové služby menzy budou 

vyžadovat náklady, které bude potřeba do jisté míry akceptovat při tvorbě rozpočtu OU. Uvedl 

rovněž, že ve FRIMu bude potřeba vytvářet rezervu na obnovu zařízení menzy. Kozelský sdělil 

k návrhu rozvozu jídel, že před 2 lety měla LF zájem o zřízení výdejny jídel na fakultě. Toto 

však nebylo možné realizovat z důvodu nutnosti financovat výdejnu z vlastního FRIMu fakulty. 

Další náklady jsou spojeny se zajištěním speciálního auta a nádobí na rozvoz jídel a pracovníka 

pro výdej jídla. Dále informoval, že výdej baget byl realizován krátce na kolejích, ale z důvodu 

chybějícího pracovníka, který by výdej zajišťoval, byla tato služba zrušena. Pořízení výdejních 

automatů by požadovalo velkou vstupní investici.  

Kaše se dotázal na fungování menz v Brně.  Kvestorka uvedla, že v Brně jsou menzy ztrátové a 

menzy ziskové. MU a VUT má jiné počáteční podmínky než OU (např. počet studentů). Uvedla, 

že provozování menz a kolejí je řešeno společně v kampusech, v ostatních případech jsou menzy 

striktně odděleny od kolejí. Na OU je provozování menzy a kolejí oddělené. Obojí bylo v roce 

2006 převedeno od na OU z VŠB. Koleje jsou ziskové, ale všechny zisky se vracejí do 

modernizace kolejí. Šumberová se dotázala, zda existuje škola bez menzy. Kvestorka zmínila 

Slezskou univerzitu v Opavě.  

Kaše vznesl dotaz, zda elektronické objednávání zajišťuje externí firma. Kvestorka sdělila, že jde 

o externí firmu, která provozovala objednávkový systém i pro VŠB. Za údržbu systému se platí 

měsíčně 7000 tis. Kč. Tento systém není používán jen pro menzu, ale rovněž pro koleje, 

elektronickou peněženku atd.  

Rektor k návrhům prezentovaným Tomáškem uvedl, že jsou reálné, ale vše je otázkou financí. 

Pokud se OU rozhodne, že místo jiných požadavků bude realizovat menzu, lze toto akceptovat. 

Je však potřeba se rozhodnout, zda menza bude provozována v příštím roce se ztrátou, nebo bude 

k 1. 1. 2014 uzavřena. Je potřeba si uvědomit, že OU je dislokovaná po Ostravě, což komplikuje 

činnosti tohoto stravování. Většina jiných univerzit je centralizována.  

Vorel se dotázal, zda byly využity všechny možnosti pronájmu. Kozelský uvedl, že v roce 2007 

byla menza poptávána a nabízena, ale provozovatelé chtěli na to přistoupit za podmínek, že OU 

ponese náklady, firma zisky. Pleva se vyjádřil pro zachování menzy. Vondráčková zastává 

opačný názor. Tomášek uvedl, že zrušení menzy nevyřeší odpisy a dále na OU zůstane nevyužitý 

prostor vyhrazený pro menzu. Bogoczová sdělila, že řešením by mohlo být vymezení přestávky 

na oběd v rozvrhu např. na FF a PdF.  

 



Usnesení: AS OU doporučuje provozovat menzu v dalším roce při ekonomicky zdůvodněné 

ztrátě. 

Hlasování: 

Pro:  15 Proti: 2 Zdrželo se: 8 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

Bod 5  

Text: Informace o čerpání rozpočtu rektorátu (priority P1) za období leden–srpen 2013  

Na doporučení EK AS OU byl tento bod jednání přesunut na příští zasedání AS OU. 

 

 

Bod 6  

Text: Informace vedení OU o souhrnných finančních nákladech na benefity poskytované 

zaměstnancům OU (Příloha č. 3) 

Na minulých jednáních AS OU byl vznesen dotaz na možnost rozšíření benefitů (zejména 

příspěvek na důchodové spoření) zaměstnancům OU. Tento návrh byl rektorem OU zamítnut 

jako obtížně proveditelný, a to jak z důvodu zvýšených finančních nákladů, které by musely 

hradit jednotlivé fakulty, tak i z důvodu jen obtížně získané dohody fakult o způsobu užití tohoto 

příspěvku. Současně bylo konstatováno, že OU již nyní poskytuje poměrně nadstandardní 

benefity. Kvestorka prezentovala souhrnný materiál o struktuře a finančním objemu těchto 

benefitů (stravenky, volno k léčení). 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí informaci o benefitech. 

 

 

Bod 7  

Text: Různé  

1. Informace o činnosti SK AS OU 

Kozáková informovala o činnosti SK AS OU. Uvedla, že v září proběhla v aule informační 

schůzka pro prváky. Zhotovena byla Prvákovská příručka. Zmínila účast na konferenci v Telči 

v říjnu, která byla mj. věnována vnitřním předpisům, evaluacím, poplatkům na VŠ, 

dlouhodobému záměru SK RVŠ.  

Šumberová informovala, že bude uděleno stipendium za aktivní práci SK AS OU.   

 

2. Přijímání doktorských studentů na letní semestr  

Šumberová informovala o podnětu z PřF, který se týkal možnosti přijímání doktorských studentů 

nejen v září, ale i na letní semestr. Rektor uvedl, že teoreticky je to možné. Problémem je, že 

matrika studentů se načítá k 31. 10. Při variantě přijetí studentů v lednu nedostane OU na 

studenty žádnou dotaci. Druhým problémem jsou limity na počet přijatých studentů, což by 

znamenalo nutnost držení rezervy pro lednové studenty, kteří navíc nebudou financování na 

rozdíl od studentů nastupujících do zimního semestru. Toto by měly rozhodnout fakulty. Drozd 

uvedl, že nešlo o financování studentů, ale o stipendium.  

 

3. Anglická verze portálu OU 

Šumberová sdělila, že na OU jsou zahraniční studenti, kteří musí pracovat s portálem. Portál OU 

má ale jen českou verzi, což způsobuje komplikace. Rektor slíbil, že toto bude konzultováno 

s ředitelem CIT. 

 

4. Státní závěrečná zkouška  
Drozd uvedl, že ačkoliv je SZK ve Studijním a zkušebním řádu vymezena velmi vágně, obsahuje 

větu, že student dostane přiměřené množství času na přípravu, které není dále blíže 



specifikováno. Toto dává prostor na stížnost, že student nedostal přiměřené množství času. 

Doporučil tuto větu vypustit, pokud nebude přímo určeno, co je přiměřené množství času.  

Rektor reagoval, že otázka vypuštění je možná, ale studenti si můžou stěžovat, že nedostali 

absolutně žádný čas. Slovíčko přiměřeně je standardní pojem požívaný v právních předpisech.  

 

 

Příští zasedání AS OU:  18. 11. 2013 ve 14 hod. v Aule OU. 

Další zasedání AS OU: 16. 12. 2013  

 

 

Zapsala: Mulková 

Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 21. října 2013 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek zúčastnil se 

doc. Mgr. Jiří Surůvka - 

  

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. zúčastnil se 

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. zúčastnil se 

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. omluvena 

 

 

 

SK 

FU 
Michaela Gorbunovová - 

Linda Šustová - 

FF 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

Bc. Martin Kaše zúčastnil se 

PdF 
  

Bc. Přemysl Verner omluven 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

Mgr. Eva Nedomová omluvena 

 


