
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu OU 

2. března 2015 

 

Přítomni: UK 20, SK 10, podrobně viz prezenční listinu 

Hosté: rektor prof. Lata, kvestorka ing. Poloková, dr. Vajgl (KIP PřF OU) 

 

 

Program:  

1. Rozpočet OU na rok 2015 

2. Rozpočet OU r. 2014 – Rozpočtová změna, navýšení příspěvku v ukazatelích „A+K“ pro 

rok 2014 

3. Představení nového vedení OU 

4. Různé 

 

 

 

Bod 1 

Text: Rozpočet OU na rok 2015 

Vedení OU na základě platné metodiky rozdělování rozpočtu OU, projednané a schválené AS 

OU dne 17. 2. 2014, zpracovalo návrh rozpočtu OU na r. 2015. Tento návrh rozpočtu OU byl 

předložen k projednání na Kolegiu rektora dne 2. 2. 2015 a následně na mimořádném jednání KR 

dne 9. 2. 2015, které návrh rozpočtu OU jednomyslně doporučilo k postoupení ke schválení AS 

OU. Po projednání tohoto rozpočtu byl na základě jednání rektora OU a ředitele ÚVAFM  

prof. Nováka navržen ze strany vedení ústavu převod částky 500 tis. Kč z rozpočtu ÚVAFM do 

rozpočtu FSS k pokrytí propadu rozpočtu této fakulty, způsobeného různými vlivy, z nichž 

některé nelze považovat za negativní ve vztahu k činnosti fakulty (např. snaha snižovat počet 

nefinancovaných studentů, což ale následně vede ke zvýšení koeficientu propadovosti, který se 

tak negativně následně projeví na počtu financovaných studentů).  

 

Stanovisko EK AS OU: Komise nevznesla připomínky k rozpočtu OU na rok 2015 a schválení 

rozpočtu doporučuje. Diskutována byla částka 1 200 000 Kč, určená na náklady spojené 

s tvorbou nového webu. Vznesena byla otázka, zda se dělal rozpočet s ohledem na možnosti 

tvorby webu a obvyklé ceny.   

 

Diskuse: Rektor sdělil, že problematika webu byla diskutována v rámci minulého vedení. Web 

měl být řešen v rámci projektu. Dále rektor sdělil, že bude řešena nová vizuální podoba webu. 

CIT bude zajišťovat software s odhadem prací na cca 4-5 měsíců. Vytvoření logiky webu bude 

tvořeno interně, což je levnější než zadání externímu subjektu. Bogoczová se dotázala, k čemu 

budou přizváni externí odborníci. Rektor uvedl, že primárně bude práce zadávána v rámci 

univerzity. Externí odborníci zajistí práce, pro které nemá univerzita vlastní pracovníky.  Externě 

bude nutné vytvořit grafiku. Bogoczová upozornila na řešení jazykové stránky webu, která v tuto 

chvíli zaostává. Uvedla, ž toto by měl zajišťovat referent, který se vyzná v gramatice a pravopise. 

Drozd se zeptal, zda se počítá finančně i s anglickou variantou stránek, která by měla být bohatší, 

než je ta stávající. Hurtík se dotázal, která částka ze dvou uvedených v rozpočtu platí. Dále se 

dotázal, zda je v rozpočtu nějaká rezerva. V nákladech je totiž uvedena položka 758 tis. Kč, ale 

CIT je schopen to udělat to levněji. Rektor reagoval, že se předpokládalo, že web bude řešen 

v rámci centralizovaného projektu, který ale univerzita nedostala. Jelikož web je možné změnit 

v době, kdy to nebude vadit provozu, což připadá na březen, začal se s předstihem chystat 

rozpočet, který v této podobě vyšel jako jediný možný reálný. Dále informoval, že je vypsaná 

soutěž na korporátní identitu. Dále bude nutné zaplatit rovněž návrhy na grafiku webu, samotnou 



tvorbu grafiky a softwarovou výrobu. Rektor slíbil, že AS OU bude předloženo v případě zájmu 

přesné vyčíslení nákladů na tvorbu webu.  

Koléšek se dotázal, zda částka 105 tis. Kč za grafiku bude rozdělena 4 vítězným návrhům. Rektor 

sdělil, že 105 tis. Kč dostane vítězný návrh, ostatní symbolickou částku 5 tis. Kč. Koléšek 

reagoval, že obvykle se částka dělí, a připomněl, že další otázka se týká licencí. Rektor uvedl, že 

za licenci náklady nevzniknou, jelikož licence zůstane univerzitě.  

Šumberová uvedla, že ve srovnání s loňským rozpočtem ve výši 400 tis. Kč na e-knihy je 

rozpočet pro tvorbu nového webu adekvátní. Hurtík reagoval, že e-knihy mohly být, co se týče 

kódování, náročnější, proto by částku uvedenou na tvorbu webu pouze v tomto srovnání 

nepovažoval za opodstatněnou.  

Surůvka se dotázal, zda zůstane název Ostravská univerzita v Ostravě. Rektor odpověděl, že vše 

je otázkou oficiálního názvu, který je dán zákonem. Uvedl, že bude snaha o změnu.  

Vorel vznesl dotaz, zda se bude měnit celý grafický manuál školy. Rektor sdělil, že se bude 

vytvářet nový grafický manuál školy.  

 

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

v platném znění, schvaluje rozpočet OU na rok 2015 předložený rektorem. 

 

Hlasování: 

Pro:  28 Proti: 0 Zdrželo se: 2 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 2 

Text: Rozpočet OU r. 2014 – Rozpočtová změna, navýšení příspěvku v ukazatelích „A+K“ 

pro rok 2014 

- Sdělením MŠMT čj. MSMT-34877/2014-1 z 8. 10. 2014 bylo OU oznámeno snížení příspěvku 

v ukazatelích „A+K“ o 25 tis. Kč, a to z důvodu penalizace za opravy počtu studentů, které VVŠ 

provedla za období 1. 11. 2013 do 15. 9. 2014 a odeslala do SIMS. Samotné snížení příspěvku 

bylo provedeno Rozhodnutím MŠMT čj. MSMT-41997/2014-1 z 2. 12. 2014. 

- Rozhodnutím MŠMT čj. MSMT-44065/2014-1 z 16. 12. 2014 byl navýšen příspěvek pro VVŠ 

v ČR rozpuštěním rezervy MŠMT. Pro OU činilo navýšení příspěvku v uk. „A+K“ pro rok 2014 

částku 1.129,095 tis. Kč. 

- Rektor OU žádá AS OU, aby vzal na vědomí skutečnost, že MŠMT přidělilo dodatečně OU v 

uk. „A+K“ v 12/2014 celkem částku 1.104,095 tis. Kč (= -25 + 1.129,095), která zůstala 

nevyužita a v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku MŠMT byla převedena  

k 31. 12. 2014 do Fondu provozních prostředků (FPP) rektorátu OU. 

- Navýšení příspěvku v uk. „A+K“ bylo projednáno na mimořádném kolegiu rektora k rozpočtu 

OU na r. 2015 dne 9. 2. 2015, kdy po jednomyslné dohodě vedení OU s děkany bylo doporučeno 

prostředky v r. 2015 přidělit ve výši 300 tis. Kč na dofinancování propadu příspěvku FSS  

v r. 2015 a zbývající prostředky ve výši 804,095 tis. Kč přidělit rektorátu OU za účelem 

financování rozšíření IS Magion v r. 2015, jakožto minimálně nezbytné částky pro udržení 

funkčnosti IS. 

 

Diskuse: Šumberová se dotázala, zda se předpokládá, že FSS částku 300 tis. Kč vrátí. Kvestorka 

uvedla, že s tímto se nepočítá. Dále sdělila, že všechny subjekty narůstají kromě FSS, která 

poklesla řádově o 6 %, tj. o 800 tis. Kč. Informovala, že prof. Novák navrhl poskytnout z 

rozpočtu ÚVAFM   

500 tis. Kč. Zbývajících 300 tis. Kč bylo navrženo dofinancovat z rozpočtu OU, aby FSS byla na 

loňských financích. Rektor uvedl, že FSS jde nutně dolů z důvodu rostoucího vlivu příjmu za 

kvalitu. Dohoda byla vzít částku 300 tis. Kč z navýšených financí. Bude ale nutné jednat s FSS 



jak dál, protože jde o nesystémový krok, který neřeší problém a který se už opakovat nebude. 

Tomášek očekával, že děkan FSS by měl vysvětlit, jaké kroky budou přijaty. K tomu se 

přiklonila rovněž Pavelčíková. Rektor sdělil, že poprvé na jednání KR zaznělo, že existuje tento 

problém. Dále uvedl, že evidentně jde o trend, jelikož metodika se mění s důrazem na kvalitu, 

přičemž nejde o skokovou změnu. Otázkou je, proč fakulta má tento problém.   

Kvestorka navrhla schválit 804 095 Kč a částku 300 tis. Kč ponechat na schválení na příští 

jednání senátu po vyjádření děkana FSS. 

Bukur se dotázal, zda v případě, kdy by se FU dostala do stejné situace, nebude již fakultě 

poskytnuta pomoc, jelikož bylo řečeno, že nesystémová podpora se nebude opakovat. Rektor 

reagoval, že v případě FU se nejedná o nesystémovou podporu.  

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí navýšení příspěvku v uk. „A+K“ pro OU v roce 2014 

o 1.104,095 tis. Kč – a z důvodu jeho nečerpání do 31. 12. 2014 schvaluje jeho převod do Fondu 

provozních prostředků (FPP) Rektorátu OU. 

Z prostředků ve výši 1.104,095 tis. Kč se částka ve výši 804,095 tis. Kč přiděluje rektorátu OU 

za účelem financování IS Magion v r. 2015. 

 

Hlasování: 

Pro:  30 Proti: 0 Zdrželo se: 0 

Výsledek hlasování: schváleno. 

 

 

 

Bod 3 

Text: Představení nového vedení OU 

Rektor představil nové vedení OU. Tři prorektoři budou jmenování od 3. 3. 2015, jeden po 

změně statutu OU. Složení nového vedení OU: 

- prorektorka pro studium: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 

- prorektor pro vědu a výzkum: doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. 

- prorektor pro strategii a rozvoj: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 

- prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci: Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. 

 

Usnesení: AS OU bere na vědomí složení nového vedení OU.  

 

 

 

Bod 4 

Text: Různé 

1. Změna Volebního a jednacího řádu AS OU 

Šumberová informovala, že studenti poslali návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS OU. 

Řád bude připraven pro nový AS OU, který ho bude schvalovat. V současnosti bude vytvořena 

pracovní skupina na úpravu VaJ řádu AS OU, která připraví podklady pro nový senát. Hašková 

upřesnila, že změny se týkají volby rektora a členství celouniverzitních ústavů v AS OU.  

 

2. Menza  

Kaše se dotázal, jak se daří menze a jaký je plán na financování menzy v budoucnu. Kvestorka 

sdělila, že celková ztráta menzy je 1 100 tis Kč. Neustále klesá počet stravujících se studentů. 

Tomášek se dotázal, zda součásti ztráty jsou odpisy. Kvestorka toto potvrdila. Vlastní ztráta 

menzy činí cca 500 tis. Kč. Rektor informoval, že jednal o různých modelech provozování 

menzy. Sdělil, že v úterý proběhne jednání ohledně pronájmu menzy. Dále uvedl, že zajímavé 

podněty přinesla studentská iniciativa. Tomášek sdělil, že prostor menzy by bylo možné využívat 

jako multifunkční prostor. Rektor reagoval, že varianta multifunkčního prostoru je 



nejzajímavější, ale vyžaduje větší investici, což letos není řešitelné s ohledem na schválený 

rozpočet. V situaci s menzou bude více zřejmé po jednání ohledně pronájmu.  

 

3. Rezignace z členství v AS OU 

Drozd, Petrucijová a Jandačka rezignovali od 3. 3. 2015 z členství v AS OU.  

 

 

Příští zasedání AS OU: 16. 3. 2015, ve 14 hod. v Aule OU. 

Další zasedání AS OU: 27. 4. 2015 

 

 

Zapsala: Mulková  

Verifikoval: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity  
dne 2. března 2015 

 
KAP 

FU 

Mgr. Jaroslav Koléšek zúčastnil se 

doc. Mgr. Jiří Surůvka zúčastnil se 

Mgr. Lukáš Michel, ArtD. zúčastnil se 

MgA. Jana Vondráčková - 

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. omluven 

Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 

PřF 

Doc. 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 

Mgr. Marek Bužga, Ph.D. zúčastnil se 

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. - 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. omluven 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. zúčastnil se 

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 
Alena Vacíková zúčastnila se 

Daniel Bukur zúčastnil se 

FF 
Tereza Čapandová zúčastnila se 

Bc. Martin Kaše zúčastnil se 

PdF 
Martina Bulařová - 

Jitka Hoňková - 

PřF 
Mgr. Tereza Ševčíková zúčastnila se 

Mgr. Petr Hurtík zúčastnil se 

LF 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

Jiří Paleček zúčastnil se 

FSS 
Mgr. Aneta Hašková zúčastnila se 

Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek zúčastnil se 

 


