
 

 

Zápis ze zasedání AS OU 16. 04. 2018 
Číslo jednací: OU-31441/90-2018 

 
Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čabalová, Čapandová, Červenková, Dolana, Dvořáček, Ferdiánová, 
Honová, Kazík, Krausová, Krupa, Kubančáková, Minařík, Mlčák, Mostýn, Ožana, 
Plevová, Rumpel, Surůvka, Šebestová, Václavíková, Nevludová (host), Šumberová 
(host), Tomášková (host),  

Omluveni: Bjelončíková, Bureš, Cieslar, Fric, Glumbíková, Homza, Krhutová, Kusák, 
Michel, Pezda, Skýpala, Vajgl, Vovk, Waloszek 

Přítomných studentů: 5 

Přítomných akademiků: 16 

 
Program zasedání 
 

1. Přehled čerpání Priorit I a II za rok 2017 
2. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 
3. Návrh rozpočtu OU na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu 

2019-2020 
4. Návrh děkana PdF OU na změnu rozdělení hospodářského výsledku po 

zdanění mezi součásti OU  
5. Doplnění Volební komise AS OU 
6. Závěrečná zpráva AS OU za funkční období 2015-2018 
7. Různé 

 
Předsedkyně Honová zahájila zasedání a vyzvala senátory k hlasování o programu 
jednání.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 0.       

Usnesení bylo přijato. 



 

 

 
 
1. Přehled čerpání Priorit I a II za rok 2017 

Kvestorka představila bod jednání. Uvedla, že proběhl finanční audit. 

- V souboru … Čerpání R2017-12 finál_suma.xlsx … je uvedeno čerpání 
rozpočtu v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 31. 12. 2017 dle schválených položek 
rozpisu rozpočtu pro rok 2017. 
- Nevyčerpané prostředky v rámci Priorit 2 fakult přidělené celouniverzitním 
součástem byly účetně vráceny fakultám. 
- Zůstatky zdroj 1100 a 1190 souhlasí s údaji v souboru … HV 2017 v2018-02-
23.xlsx 

Uvedla, že výroční zpráva bude zaslána na MŠMT a AS OU o ní bude jednat 

později. Vysvětlila zápornou hodnotu u položky kurzové rozdíly, která vznikla 

v souvislosti se změnou kurzu eura vůči koruně z důvodu, že OU musí mít účet  

v eurech pro účely Erasmu.  

Václavíková se zeptala kancléřky, proč je u položky týkající práce s absolventy 
hodnota 0. Kancléřka vysvětlila, že bylo financováno z jiných zdrojů např. z 1190 
nebo CUP s tím, že nebyla naplánovaná větší akce, kde by se s přesnou částkou 
počítalo.  

Ferdiánová podotkla, že je logické, že když nemáme prostředky, nemůžeme 
investovat. Proč tedy jdeme do záporných čísel v Prioritě I, když na to nemáme. 
Kvestorka vysvětlila, že i když je některá položka záporná, jinde dochází 
k úsporám a celkově rektorát nepřečerpal. Položky vzájemně hlídají.  

Ferdiánová zmínila řešení situace na CITu a dotázala se, zda budou čerpat to,  
co dostali do fondu provozních prostředků. Kvestorka potvrdila, že částka, kterou 
uspoří, jim zůstane. 

Usnesení: AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1 
a Priority 2 k 31. 12. 2017 vztahující se k celouniverzitním součástem OU (R, UK, 
CIT). 

Přišel Bureš a Dolana. 

 



 

 

 

2. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 

a) Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT za rok 2017 na OU 
Kvestorka představila čerpání příspěvku MŠMT. Příspěvek MŠMT je poskytován 
v několika ukazatelích. Celkově hospodařila OU s příspěvkem ve výši 
545.575.232,- Kč, z toho neinvestiční část příspěvku 538.835.282 Kč a kapitálová 
(investiční) část příspěvku 6.740.000,- Kč. 

Příspěvek MŠMT dle uk. „A+K“ (zdroj 1100) poskytnutý OU na rok 2017 ve výši 
442.809.422,- Kč byl rozdělen mezi součásti OU rozhodnutím AS OU dne 
18. 4. 2017. MŠMT navýšilo OU tento příspěvek v 5/2017 o 6.831.100 Kč, 
rozdělení mezi součásti OU schváleno AS OU dne 26. 6. 2017. Další navýšení 
příspěvku proběhlo v 12/2017 o 2.893.469,- Kč, jako rozpuštění rezervy rozpočtu 
MŠMT na r. 2017. OU tyto prostředky nečerpala a byly k 31. 12. 2017 převedeny 
do Fondu provozních prostředků (FPP) Rektorátu. Návrh na rozdělení těchto 
prostředků v rámci OU byl předložen AS OU v samostatném bodu v rámci 
schvalování rozpisu příspěvku a institucionální podpory pro OU na r. 2018. 

Příspěvek dle uk. „C“ (stipendia PGS, zdroj 1120) je přidělován fakultám. 

Příspěvek dle uk. „D“ (podpora mezinárodní spolupráce, zdroj 1185) byl 
obhospodařován rektorátem. Z tohoto příspěvku byly hrazeny studentské 
mobility a zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+ či mimo program 
Erasmus+, popř. další aktivity. 

Příspěvek dle uk. „F“ (studium SSP, zdroj 1186) byl přidělen UK k zabezpečení 
potřeb v rámci pracoviště Centrum Pyramida. 

Příspěvek dle uk. „F“ (U3V, zdroj 1188) byl přidělen fakultám a rektorátu, které 
realizují projekty U3V. 

Příspěvek dle uk. „I“ (IRP, zdroj 1184) byl přidělen jednotlivým součástem OU, 
které realizovali dílčí aktivity IRP. 

Příspěvek dle uk. „S“ (sociální stipendia, zdroj 1150) byl obhospodařován 
rektorátem. Z tohoto příspěvku byla vyplácena stipendia v souladu  
se Stipendijním řádem OU. 



 

 

Příspěvek dle uk. „U“ (ubytovací stipendia, zdroj 1110) byl obhospodařován 
rektorátem. Z tohoto příspěvku byla vyplácena stipendia v souladu  
se Stipendijním řádem OU. 

Příspěvek z ostatních odborů MŠMT (krátkodobé pobyty, zdroj 1131) byl přidělen 
PřF a rektorátu, na náklady zahraničních studentů přijatých ke krátkodobým 
pobytům. 

Zůstatek neinvestičního příspěvku na r. 2017 za celou OU činil k 31. 12. 2017 
celkem 20.802.293,59 Kč. Zůstatek příspěvku byl převeden do Fondu provozních 
prostředků (FPP) a v souladu s interními pravidly OU k financování bude převeden 
do FPP jednotlivým součástem OU. V případě Rektorát a UK byla přidělená výše 
příspěvku přečerpána, fakultám bude dokryto z FPP OU. 

Zůstatek kapitálového (investičního) příspěvku na r. 2017 za celou OU činil 
k 31. 12. 2017 celkem 2.256.128,37 Kč. Zůstatek příspěvku byl převeden  
do Fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) a bude převeden do FRIM 
jednotlivých součástí OU, tak jak se na jeho zůstatku podíleli (FF 1.000.000,- Kč, 
CIT na projekt IRP 1.256.128,37 Kč). 

Kvestorka vysvětlila pojem zmařená investice (nedokončená investice, o které 
bylo rozhodnuto, že bude zastavena a nebude se v ní dále pokračovat) k budově  
K (na Hladnově), kdy se tato položka, která činí cca 9,302 mil., musí účetně 
vypořádat. Vysvětlila, že s ohledem na objektivní důvody (nerealizace akce 
z dlouhodobého hlediska) musela být položka zaúčtována, tak aby účetní závěrka 
OU uváděla věrný a poctivý stav majetku a závazků OU a auditorská společnost 
mohla vydat kladný výrok. Mlčák se zeptal, zda byly finance použity z prostředků 
určených na investice nebo z jiných prostředků Kvestorka odpověděla, že to není 
tento případ. Univerzita tyto finance vynaložila jako cash, v účetnictví jsou jako 
finance investiční a musí se vypořádat z FRIMu. Mlčák dále vysvětlil, že jestliže 
existují dvě oblasti prostředků, investiční a neinvestiční, mělo by se více 
investovat do lidí než do budov a že nelze přelévat finance z neinvestičních  
do investičních, tyto dvě položky by měly zůstat oddělené. Primárně by podle něj 
měly jít finance do mezd, nikoli do budov. Potřebujeme zaměstnance a musíme  
si rozmyslet, zda je právě nyní vhodné investovat do budov. Kvestorka uvedla,  
že je samozřejmě možné požádat o převod financí z FRIMu na mzdy. Kancléřka 
doplnila, že univerzita musí mít ze zákona některé fondy a musí je naplňovat. 
FRIM se naplňuje hlavně z odpisů.  



 

 

Čabalová opět zmínila problematiku mezd a dotázala se, proč se dosud  
ve mzdách neprojevilo, na rozdíl od jiných univerzit, navýšení financí z MŠMT.  

Přišel Surůvka. 

Kvestorka uvedla, že rektor vyzval děkany, aby finance, které přišly z MŠMT, byly 
primárně použity na mzdy. Uvedla, že je to věcí děkanů a malých senátů,  
že rektor nemůže zasahovat do pravomocí děkanů, což potvrdila i kancléřka.  

Surůvka uvedl, že VŠ pedagogové jsou nedostatečně odměňováni za činnost, 
kterou vykonávají. Šebestová se připojila s dotazem, jak je možné, že zaměstnanci 
mají osobní příplatky až od května. 

Kvestorka odpověděla, že toto není v kompetenci rektora a opět apelovala  
na to, že je to již věcí daných fakult.  

Mlčák konstatoval, že je skoro květen a vedoucí kateder stále nemají rozpočet,  
a dotázal se, proč je takové zpoždění. Kvestorka, kancléřka i předsedkyně Honová 
vysvětlily cestu rozpočtu od MŠMT k vysokým školám. Kvestorka upřesnila,  
že MŠMT stále mění metodiku, požaduje každý rok po školách další data a tím 
dochází k prodlevám. Šebestová uvedla, že ministerstvo má být pro nás a že  
by to měl řešit rektor a Konference rektorů.  

Kvestorka také uvedla, že rektor nemůže děkanům nařizovat, jak mají hospodařit, 
a nemůže ani ovlivnit, jak rychle zpracují fakultní rozpočet. 

Václavíková uvedla, že se domnívá, že je tomu právě naopak. Rektor, z pohledu 
struktury řízení, by měl mít kontrolu nad děkany, měl by kontrolovat například  
i to, aby se zbytečně neprotahovalo období přípravy fakultních rozpočtů a má 
nástroje, jak promítnout navýšení financí přímo do mezd – např. předložením 
mzdového předpisu. Také uvedla, že se jí nelíbí, že na univerzitě vznikají extrémní 
rozdíly ve mzdové politice - někteří zaměstnanci se řídí tabulkovými platy, ale 
narůstá počet smluvních mezd. Ačkoliv chápe, že povinnosti a zodpovědnost 
některých pozic je náročná, dochází tak k rozdílům nejen mezi fakultami, ale 
i uvnitř fakult. Mlčák se dotázal, co udělal senát pro zvýšení platů. Měli bychom 
vyvinout tlak. Jak je možné, že postdok může mít plat až 65 000 Kč, když toho 
nedosahují ani profesoři. Mlčák uvedl, že je to vina senátu, že v této věci nic 
nedělá. 

Václavíková oponovala, že senát nemůže nic konat sám od sebe, návrhy musí 
předkládat děkan/rektor. Senát může vedení vyzývat, ale nemá nástroj, jak  



 

 

to urychlit (např. AS PřF se na rozpočet již ptalo, ale předložen zatím nebyl). 
Zopakovala, že nástrojem je pouze strategie řízení - děkany může kontrolovat 
pouze rektor. 
Čabalová se vrátila k problematice mezd. Plevová uvedla, že se již řeší aktualizace 
VMP (po všech etapách připomínkování). Honová se zeptala, kdy bude nový 
mzdový předpis předložen senátu. Kancléřka uvedla, že v září a měl by vejít  
v platnost k 1. 1. 2019. Kvestorka toto potvrdila a uvedla, že je předpřipraven. 
Kancléřka doplnila, že VMP je provázán dalšími předpisy, které se nyní tvoří.  

 

Usnesení: 

AS OU bere na vědomí celkový zůstatek neinvestičního příspěvku k 31. 12. 2017 
ve výši 20.802.293,59 Kč a jeho převedení do FPP v souladu s § 18a zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článkem 5, bod 12., Přílohy č. 4 ke Statutu 
OU – Pravidel hospodaření OU. 

AS OU bere na vědomí celkový zůstatek kapitálového (investičního) příspěvku 
k 31. 12. 2017 ve výši 2.256.128,37 Kč a jeho převedení do FRIM v souladu s § 18a 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článkem 5, bod 6., Přílohy  
č. 4 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU. 

 

b) Výsledek hospodaření za rok 2017 a návrh jeho rozdělení 

Kvestorka uvedla další fakta vztahující se k bodu jednání 2.  

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2017 je kladný ve výši 2.952.508,29 
Kč. 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 spolu  
se započtením slev na dani vzešel výsledek hospodaření po zdanění, který činí 
2.702.378,29 Kč. 

V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článku 5, 
bodem 2. Přílohy č. 4 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 (viz soubor … HV 2017 v2018-02-23.xlsx, list HV2017)  
se navrhuje: 

- 2.702.378,29 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 hospodaření 
Rektorátu (vč. menzy) jde celý k tíži Rektorátu, záporný zůstatek 
hospodaření FU k tíži FU, záporný zůstatek hospodaření IT4I k tíži IT4I. 

Vzdálil se Dolana. 

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, a v souladu s článkem 5, bod 2. Přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidel 
hospodaření schvaluje přidělení výsledku hospodaření po zdanění za rok 2017 
(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)          2.702.378,29 Kč 
- Rezervní fond (RF)        0,00 Kč 
Celkem                 2.702.378,29 Kč 

přičemž příděl do FRIMu jednotlivým součástem OU činí: 
11 LF                  0,00 Kč 
20 FSS           2.900,00 Kč 
25 FF    1.188.000,00 Kč 
31 PřF       571.800,00 Kč 
45 PdF                 939.678,29 Kč 
50 FU                  0,00 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 IT4I                 0,00 Kč 
96 EVISP      0,00 Kč 
Celkem   2.702.378,29 Kč 



 

 

Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1.  

Usnesení bylo přijato. 

 
c) Převod finančních prostředků z FPP OU, FPP FU a FPP IT4I do FPP LF a FPP PdF 
 
Kvestorka přednesla další část bodu jednání. 

HV celouniverzitních složek za rok 2017 byl záporný ve výši 8.475.721,71 Kč, HV 
FU záporný ve výši 184.800,- Kč a HV IT4I záporný ve výši 572.400,- Kč. Interní 
pravidla OU stanoví, že ta součást OU, která HV vytvoří, si jej po zdanění 
ponechává. Aby nedošlo k poškození fakult vytvářející HV, musí Rektorát, FU  
a IT4I vyrovnat své záporné výsledky hospodaření, a to tak, že prostředky jiným 
součástem OU vrátí. 

Z tohoto důvodu bude po dohodě s LF nejdříve podíl této fakulty na tvorbě HV 
OU formálně snížen ze skutečných 8.815.200,- na 0,- Kč, dále po dohodě s PdF 
nejdříve podíl této fakulty na tvorbě HV OU formálně snížen ze skutečných 
1.357.400,- Kč na hodnotu 939.678,29 Kč a následně jim bude rozdíl mezi 
skutečným podílem na tvorbě HV OU a sníženou částkou přídělu tento dorovnán 
z FPP součástí OU (z FPP OU ve výši 8.475.721,71 Kč, z FPP FU ve výši 184.800,- Kč 
a z FPP IT4I ve výši 572.400,- Kč).  

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU souhlasí s převodem částky 8.475.721,71 Kč z FPP OU do FPP LF. 
AS OU souhlasí s převodem částky 184.800,- z FPP FU do FPP LF. AS OU souhlasí 
s převodem částky 572.400,- z FPP IT4I dílem do FPP LF ve výši 154.678,29 Kč  
a dílem do FPP PdF ve výši 417.721,71 Kč. 

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2.  

Usnesení bylo přijato. 

 
d) Převod finančních prostředků z FRIMu fakult do FRIMu OU 
 
Kvestorka přednesla další část bodu jednání. 



 

 

V rámci HV celouniverzitních složek za rok 2017 byla započtena ztráta menzy 
(stravování studentů, ukončení provozu), po jejím snížení o zisk kolejí, celkem  
ve výši 367.800,- Kč. Poněvadž se jednalo o zařízení sloužící zejména  
pro studenty, bylo Kolegiem rektora doporučeno, aby tato výše ztráty byla 
kompenzována fakultami. Jako klíč pro kompenzaci byl doporučen (shodně 
s minulým rokem) průměr vybraných poměrů, tj. z poměru počtu studentů fakult 
k 31. 10. 2017 a přepočteného počtu zaměstnanců součástí OU k 31. 12. 2017. 

Kompenzace z FRIMu fakult do FRIMu Rektorátu ve výši 367.800,- Kč se navrhuje 
v členění viz soubor … HV 2017 v2018-02-23.xlsx , list kompenzace menza+koleje)  
 
přičemž kompenzace z FRIMu fakult do FRIMu Rektorátu činí: 

11 LF         73.100,00 Kč 
20 FSS         21.300,00 Kč 
25 FF         79.700,00 Kč 
31 PřF         78.300,00 Kč 
45 PdF        82.100,00 Kč 
50 FU         27.000,00 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 CEIT4I               6.300,00 Kč 
96 EVISP                  0,00 Kč 
Celkem      367.800,00 Kč 
 

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU souhlasí s převodem částky 367.800,- Kč z FRIMu fakult  
a FRIMuIT4I do FRIMu Rektorátu dle předloženého návrhu na kompenzaci ztráty 
provozu menzy v rámci OU. 

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2.  

Usnesení bylo přijato. 

Vrátil se Dolana. 



 

 

 

3. Návrh rozpočtu OU na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu 2019-
2020 

Kvestorka představila další bod jednání. Uvedla, že je velmi složité sestavovat 
střednědobý výhled/plán na období, kdy není známá metodika financování. 
Počítá se s navýšením mezd na OU, což se odráží v sestaveném plánu. Jelikož  
by měl být tento dokument zveřejněn 10 dní před schválením a jelikož ke dni 
zasedání AS OU je zveřejněn pouze 7 dní, požádala kvestorka senát o možnost 
hlasování per rollam. 

Ferdiánová se zeptala, co by se stalo, kdybychom se od plánu odklonili. Kvestorka 
uvedla, že bychom danou odchylku museli zdůvodnit, ale že nikde není 
stanoveno, jak v dané situaci postupovat.  

Václavíková upozornila na chybu v tabulce, která řeší výdaje, ale v posledním 
řádku je uveden text „celkové příjmy“. Kvestorka poděkovala za upozornění  
a potvrdila, že jde o chybu, která bude opravena (správný text je „celkové 
výdaje“). 

Senátory byl vznesen dotaz na počet zaměstnanců ve vztahu k navýšené částce 
na mzdy. Kvestorka uvedla, že OU má cca 900 až 1 000 zaměstnanců, kancléřka 
doplnila o přepočtený stav na 1,0 úvazek, kdy je okolo 480 zaměstnanců.  

 Předsedkyně Honová sdělila senátorům, že hlasování per rollam proběhne  
v souladu s odst. 1, odst. 7 a odst. 8 článku 13 Jednacího řádu AS OU a materiály 
budou rozeslány znovu e-mailem. Předpokládá, že jestliže byl tento bod  
na zasedání projednán a nikdo nevyjádřil k této formě hlasování připomínky, 
proběhne hlasování per rollam bez problémů. 
 
Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje: 
- rozpočet Ostravské univerzity na rok 2018, 
- rozpočet Ostravské univerzity na rok 2017 skutečné plnění, 
- střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity na rok 2019 - 2020. 

Výsledek hlasování: pro: 26, proti: 0, zdrželi se: 2, počet neplatných hlasů: 3.  

Usnesení bylo přijato. 



 

 

Sčítání hlasů provedli: Honová, Badošek, Krausová (viz příloha Protokol o 
hlasování per rollam). 

 

4. Návrh děkana PdF OU na změnu rozdělení hospodářského výsledku po zdanění 
mezi součásti OU  

Odešla Václavíková. 

Honová představila žádost děkana PdF.  

Badošek vysvětlil důvod žádosti o převod v rámci chystaného stěhování a potřeby 
příprav místností. Červenková doplnila, že se jedná o jednorázovou investici 
v rámci stěhování. 

Senátoři se dotázali, zda bylo projednáno na malém senátu. Červenková uvedla, 
že nebylo, že tato informace se k nim nedostala.  

Proběhla diskuze nad tím, jak by tato informace měla být řešena a zda AS OU 
může rozhodnout o převodu bez vědomí senátu fakulty. Mlčák uvedl, že můžeme 
požádat senát PdF o stanovisko. Honová ocitovala přílohu Statut OU, v níž  
je explicitně uvedeno, že v této věci rozhoduje rektor se souhlasem AS OU  
na žádost děkana. Fakultní senáty tedy danou věc neřeší. Rumpel podotknul,  
že se jedná o poměrně malou částku a návrh bychom schválit měli. 

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s článkem 5, bod 15. Přílohy č. 4 ke Statutu OU – 
Pravidel hospodaření schvaluje na základě kladného rozhodnutí rektora 
k předloženému návrhu děkana PdF OU převod částky ve výši 417 722 Kč z FPP 
PdF do FRIM PdF. 

Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1.  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Doplnění Volební komise AS OU 

Odešel Ožana. 



 

 

Předsedkyně Honová uvedla, že doc. Krhutová, která byla zvolena jako náhradník 
na minulém zasedání AS OU, se rozhodla přijmout kandidaturu do voleb AS OU,  
a proto je nutné zvolit jiného člena VK AS OU. Za PřF byl navržen Mgr. Lukáš 
Novotný, Ph.D. 

Ferdiánová představila senátorům dr. Novotného.  

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje Mgr. Lukáše Novotného, Ph.D. za člena VK AS OU.  

Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

Honová představila Mostýna jako předsedu VK AS OU. Mostýn informoval 
senátory o materiálech, které byly zaslány ohledně voleb do AS OU a o schůzce 
s kancléřkou ohledně procesu voleb.  

Ferdiánová uvedla, že na PřF volby již proběhly bez problémů a že již měli první 
zasedání, na němž byl předsedou zvolen Vajgl, který se dnes jednání zúčastnit 
nemohl. 

 

6. Závěrečná zpráva AS OU za funkční období 2015-2018 

Předsedkyně Honová představila Závěrečnou zprávu AS OU.  

Plevová se zeptala, zda není nutné k senátorům uvádět přesná data, ne pouze rok 
funkčního období. Honová uvedla, že není nikde přesně dáno, jak by měla zpráva 
vypadat, a při jejím sepisování se inspirovala předchozími zprávami zveřejněnými 
na portále OU.  

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje navržené kandidáty do VK AS OU. 

Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

 



 

 

8. Různé 

Dvořáček poděkoval všem za kultivovaný průběh jednání AS OU.  

Mlčák doplnil, že by rád poděkoval předsedkyni.  

Odešla Krausová. 

Honová poděkovala za spolupráci všem senátorům, místopředsedovi a členům 
komisí, které za poslední období odvedly mnoho práce. 

Kancléřka senátory informovala o převodu pozemků pro výstavbu dvou nových 
budov OU v lokalitě na Černé louce. Byla podepsána darovací smlouva s městem 
Ostrava.  

 

Zasedání AS OU zahájeno 16. 4. 2018 ve 14:30 hodin, skončeno v 16:30 hodin. 
 

Zapsala: Plevová 

Verifikovala: Honová, předseda AS OU  

Ostrava 27. dubna 2018 

 




