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Zápis ze zasedání AS OU 18. 2. 2019 
Číslo jednací: OU-11313/90-2019 

 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čech, Dolana, Dvořáček, Dvořáková, Ferdiánová, Gojová, Hireš, 
Honová, Kocur, Kowaliková, Krupa, Kubíčková, Kuděla, Kusák, Malach, Novotný, 
Ožana, Paulíček, Plešek, Plevová, Rodek, Rumpel, Skýpala, Sochorová, Stanková, 
Tichá, Theuer, Václavíková, Vaňková, Velek 

Hosté: Drozd, Nevludová, Petrucijová, Pomezný, Tomášková, Zářický 

Omluveni: Dolný, Hanusková, Krhutová, Lata, Murinová, Otisk, Šácha, 

Neomluveni: Bureš 

Přítomných akademiků: 21 

Přítomných studentů: 10 

 
Program zasedání 
 

1. Schválení programu jednání AS OU  
2. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů OU 
3. Zabezpečení přístupů k účtům OU 
4. Evaluace studia – harmonogram 
5. Předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení AS OU 

nominovaných VR OU a rektorem  
6. Nominace na členy Rady pro vnitřní hodnocení za AS OU 
7. Informace o ustavení Mezinárodní rady OU 
8. Zpráva o činnosti OU v MSIC (Moravskoslezském inovačním centrum Ostrava) 
9. Návrh rozpočtu AS OU na rok 2019 
10. Různé 

 

Předsedkyně AS OU Plevová zahájila v 13,05 hod. zasedání AS OU, přivítala přítomné 
vedení a senátory. Dále předsedkyně přivítala prof. Zářického a ředitele CIT Ing. 
Pomezného. 
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1. Schválení programu jednání AS OU  
 

Plevová představuje harmonogram jednání AS OU. Plevová dává hlasovat o 
navrženém programu. 

 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů OU 

Předsedkyně předala slovo prorektorovi Drozdovi, který představil jednotlivé 
prorektory. 

Rektor OU v souladu s čl. 20 odst. 1 Statutu OU předkládá AS OU k projednání návrh 
na jmenování prorektorů OU od 1. března 2019 do 28. února 2023. Ze stávajících 
prorektorů budou pokračovat ve funkci: 

 prorektorka pro mezinárodní vztahy – Mgr. Renáta Tomášková, Dr. 

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

 prorektor pro řízení vědy a tvůrčí činnosti – doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. 

Prorektorem pro studium a celoživotní vzdělávání nově bude prof. PhDr. Aleš Zářický, 
Ph.D. Životopis k nahlédnutí zde: https://ff.osu.cz/khi/ales-zaricky/12694/ 

Plevová otevřela diskuzi. Badošek se zeptal Zářického na novou strategii v oblasti 
studia. Zářický vidí dva pilíře této funkce: 1) vlastní studijní agenda v souladu se 
stávající legislativou. 2) vize univerzity pro 21. století – bude probíhat minimálně na 
úrovni fakult, které nepřipravují studenty na výkon regulovaného povolání, kde bude 
snaha připravit studenty pro praktický život. 

AS OU v souladu s čl. 20 odst. 1 Statutu OU bere na vědomí návrhy rektora na 
jmenování prorektorů od 1. března 2019. 
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3. Zabezpečení přístupů k účtům OU 

Plevová předává slovo řediteli Pomeznému. Pomezný stručně představuje 
problematiku zabezpečení účtů a e-mailové komunikace na OU (silné heslo každého 
zaměstnance, šifrování komunikace, elektronické podepisování). Uvádí, že OU 
zpracovává cca 120-130 tisíc mailů denně, pouze cca 10 tis. z nich jsou validní, zbytek 
jsou spamy a jen 1-2 % se pak dostane uživatelům OU. Záleží na vzdělanosti každého, 
jak k mailům bude přistupovat.  

Ferdiánová: Zaznamenali jste pokus o nějaký bezprostřední útok? 

Pomezný: Ano, pokusy jsou. Ale jsme v bezpečnosti dost ortodoxní, do mailových 
schránek zaměstnanců OU se takové maily ani nedostanou. Když přijímáme poštu, 
ověřujeme, zda je odesilatel reálný člověk z dané instituce, pokud tomu tak není, pak 
zaměstnanec takový mail ani nedostane do své stránky. 

Badošek: Objevily se informace, že MU byla napadena. Akademikům byla poslána 
výzva, aby si změnili heslo. Na OU už dlouho žádná výzva ke změně hesla nepřišla. 

Pomezný: CIT nikdy neposílal elektronickou formou výzvy pro uživatele, aby si změnil 
heslo prostřednictvím nějakého formuláře. Uživatel je vždy odkazován na portál. 
Výjimečně to řešíme telefonicky.  

Drozd: Jednou se stalo, že přišel mail s výzvou k nahlášení hesla. V současné době se 
objevuje nešvar, že zaměstnanci nepoužívají ke komunikaci zaměstnanecký mail OU. 
Přicházejí pak odkazy na stránky s nevhodným obsahem vyzývající k úhradě určité 
částky. Je možné obrátit se na stránky www.hoax.cz 

Pomezný: Každou mailovou zprávu ověřujeme antivirem, antispamem a poté je 
ověřována na počítači daného uživatele. 

Badošek: Nově se výběrová řízení budou přesouvat na fakulty. Je něco, co bychom 
neměli kupovat? 

Pomezný: Největší problém jsou zařízení v rámci infrastruktury, což řeší zaměstnanci 
CIT. Pro další zařízení (mobily) žádné interní nařízení neexistuje. Není známo žádné 
bezpečnostní riziko u používaných zařízení. 

 

4. Evaluace studia – harmonogram 

Plevová předává slovo prorektorce Petrucijové, aby prezentovala nový evaluační 
dotazník. Prorektorka představuje princip nových evaluací (viz 

http://www.hoax.cz/


 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: ilona.plevova@osu.cz / telefon: +420 553 461 605, +420 730 581 036 

www.osu.cz/akademicky-senat 

 

Evaluace_AS_20190218.pptx). Sděluje, že OU má v hodnocení výuky dlouholetou 
tradici. Zprávy se zveřejňují na portále v položce evaluace. Nedávno došlo ke změně 
v systému evaluací, a to proto, že současné tendence v hodnocení vzdělávací činnosti 
se mění a musí odpovídat standardům nových akreditací. Nový evaluační dotazník 
reaguje na to, že větší důraz se klade na odbornou stránku pedagogického hodnocení. 
Prorektorka představila nový evaluační dotazník (14 otázek), který vypracovala 
odborná skupina pod vedením dr. Sikorové z PdF v rámci projektu Jsme Ostravská. 
Dotazník byl vypracován v květnu, pilotní ověření proběhlo v září 2018 a v ZS 2018/19 
byl systém spuštěn. Pracovní skupina se zaměřila na pokyny pro vyučující a garanty 
předmětů i garanty SP, jakým způsobem by se mělo nahlížet na evaluační dotazník a 
jeho výstupy. Rektor poté rozeslal informační mail. Prorektorka dále představuje 
harmonogram evaluací. Na dotaz předsedkyně, proč došlo k uzavření systému na cca 
2 týdny, prorektorka odpověděla, že v období od 9. 2. 2019 byla možnost vstupu pro 
studenty uzavřena, a vyučujícím ještě od 9. 2. 2019 nebyla zpřístupněna. 
Dopracovával se metodický pokyn, který byl následně zaslán všem vyučujícím 
rektorem dne 13. 2. 2019. 

Drozd: Probíhá první rok hodnocení, neznali jsme reakce. Metodické pokyny musely 
korespondovat, jinak by interpretace výsledků byla pro pedagogy obtížná. Průběžné 
zobrazování výsledků už nebude možné, ke zpřístupnění dojde až po uzavření ankety 
pro studenty. Systém umožňuje zpracování statistik a lépe interpretovat výsledky. 

Plevová: Pokud na výuce participuje více vyučujících, jak se pozná, koho student 
hodnotí? 

O slovo se hlásí Šumberová. Prorektorka uvádí, že souhlasí s vystoupením kancléřky, 
jelikož otázku, která se vztahuje k technickému zajištění evaluace, není schopna 
zodpovědět. Plevová nechává hlasovat o možnosti vystoupení kancléřky. Badošek 
navrhuje tajné hlasování.  

Václavíková ocenila nový systém hodnocení. Ptá se na důvod, proč má jedna otázka 
hodnocení 1-5. 

Drozd: Jde o chybu systému, která bude odstraněna. 

Rumpl se domnívá, že jsme zvyklí na sytém hodnocení, kdy 1 je správně a 5 špatně. 
Proč je to obráceně?  

Prorektorka: Pracovalo se s existujícími dotazníky jiných autorů, kde to bylo 
stanoveno tímto způsobem. 
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Drozd: Není pravda, že jsme zvyklí na hodnocení 1-5. Tak to funguje na základní škole. 
Na vysoké škole jsme byli zvyklí na 1-4 a teď A-F. 

Badošek: Čísla jsou výhodnější, protože se lépe průměrují. 

Vaňková uvádí, že změnu dotazníku uvítala. Novou podobou jsme se přiblížili 
zahraničí, Evropě. Připojuje svou zkušenost z Německa, kde byl systém evaluací ještě 
podrobnější. Co se týče účasti, vyučující přinesl na konci semestru obálku s archy, 
student musel dotazník vyplnit, jinak by nedostal zápočet. Vyučující pak dostal 
výsledek evaluace. 

Ferdiánová: Jako akademici nevidíme systém, jak studenti hodnotí. Jak to probíhá, 
nejdříve student vloží body a pak komentář? 

Prorektorka: K tomu nemám informace. 

Kocur: Je to volné. Lze začínat jakoukoli otázkou. 

Drozd: Je to jen formulář. Poslední 3 otázky zodpověděli všichni studenti, první otázky 
nikoli. Je to zajímavá zpětná vazba. 

Čech. Je důvod, proč nemůžeme odpovídat v průběhu ledna? 

Prorektorka: Letos to teprve zkoušíme. Vyučující může reagovat souhrnně. 

Drozd: U rozporuplných hodnocení předmětů je lepší hodnotit až po skončení 
hodnocení. Odpovídat v průběhu nemusí být relevantní. 

Čech: Dříve jsme byli vyzýváni, abychom odpovídali průběžně. 

Stanková: Studenti se bojí hodnotit v průběhu zkouškového období. 

Drozd: Tento argument zazněl i při představení evaluace. Pro detailní informace je 
vhodné se obrátit na dr. Sikorovou, která nedoporučovala zveřejňování před koncem 
ankety. Navrhuje pozvat Sikorovou na příští zasedání AS OU. 

Václavíková: Dříve každý student viděl všechny vyučující, zatímco vyučující jen své 
předměty.  

Drozd: Po uzavření systému uvidí všichni všechno. V průběhu hodnocení studenti 
nevidí všechna hodnocení. 

Rumpl: Myslím, že existují argumenty proto, aby byly reakce průběžné.  

Drozd: Reakcí v průběhu hodnocení lze ovlivňovat způsob hodnocení, nedoporučoval 
by to. Bylo by neetické, aby vyučující vyhrožoval studentům prostřednictvím evaluací. 



 

 

Ostravská univerzita / Dvořákova 7  701 03 Ostrava / Česká republika 
e-mail: ilona.plevova@osu.cz / telefon: +420 553 461 605, +420 730 581 036 

www.osu.cz/akademicky-senat 

 

Václavíková: Student ale výsledky nevidí a nemůže to ovlivnit. Je to na delší diskuzi. 
Bylo by vhodné pozvat dr. Sikorovou. 

Badošek: Evaluace je velmi dlouhý proces a zasahuje do zkouškového období. Student 
může být emočně determinován a podle toho výuku hodnotí. 

Drozd: Vše koordinovala kancléřka. Bylo by vhodné dát jí slovo. 

Malach: Nový prorektor by měl sestavit pracovní skupinu. V zahraničí existují 
analytiky, kodexy. Zavádí se systémy na ochranu dat, ale tímto je možné data zneužít. 
Pokud se nezapojí více než 40 %, data se mají hodit do koše. Je potřeba nastavit 
dlouhodobý trend a jasná pravidla hodnocení. Chybí nám opatření, je třeba to 
domyslet do detailů. 

Prorektorka: Reakce doc. Malacha je oprávněná. Máme 2 typy hodnocení: 1) ex ante, 
tzn. posuzování/hodnocení studijního programů v době jeho vzniku, jedná se o 
procesy, kterými jsme prošli v rámci nových akreditací. Pro další období připravujeme 
typ 2) ex post, hodnocení studijních programů v době realizace, připravujeme 
metodiku, která bude postoupena RVH. Součástí hodnocení studijních programů je i 
hodnocení studijních předmětů. Půjde o dlouhodobé hodnocení. Evaluace nemá 
sloužit jako „vyrovnávání účtů“ mezi studentem a vyučujícím. Metodický postup byl 
implementován již při tvoření evaluačního dotazníku. 

Ožana opět vyzval k hlasování o vystoupení kancléřky na zasedání AS OU. 

Ferdiánová navrhuje přesunutí na další zasedání. Kancléřka byla součástí skupiny, 
proto může být pozvána k dané problematice na příští zasedání. 

Plevová souhlasí a tím, že vyvstávají další otázky, navrhuje, aby senátoři své dotazy 
sepsali, bude pozvána Dr. Sikorová a členové pracovní skupiny, aby na dané otázky 
odpověděli.  

Prorektorka Petrucijová poděkovala senátu za spolupráci v předchozím období. 

Předsedkyně poděkovala za spolupráci prorektorce Petrucijové. 

 

5. Předchozí souhlas se jmenováním členů Rady pro vnitřní hodnocení AS OU 
nominovaných VR OU a rektorem  

K 31. 3. 2019 končí funkční období 6 členům Rady pro vnitřní hodnocení OU. Dva 
z těchto členů jsou v souladu se zákonem nominováni za VR OU a dva za rektora OU. 
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Prorektor Drozd zdůvodnil nominace. 

Nominace za rektora OU: 

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 

 

Nominace za VR OU (bylo potvrzeno na zasedání VR OU 13. 2. 2019): 

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. 

prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. 

Přílohy č. 1 až 4: životopisy nominantů 

 

Václavíková se ptá na oblasti vzdělávání jednotlivých nominantů. 

Drozd: Kladiwa: historické vědy Petrucijová – společenské vědy, Špunda – 
matematika. 

Honová: Na jak dlouho jsou členové jmenováni, pokud funkční období končí pouze 
některým z nich? 

Drozd: Obnovování RVH musí být průběžné, délka funkčního období je různá. 

Velek odchází. 

Předsedkyně navrhuje tajné hlasování po jménech podle pořadových čísel kandidátů: 

1- Chytil 

2- Petrucijová 

3- Kladiwa 

4- Špunda 

Skrutátoři: Gojová (FSS), Václavíková (PřF), Dolana (FU) 

 

Tajné hlasování 

Návrh usnesení AS OU: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých 
školách dává rektorovi souhlas se jmenováním prof. PaedDr. Oldřicha Chytila, Ph.D., 
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doc. PhDr. Jeleny Petrucijové, CSc., prof. PhDr. Pavla Kladiwy, Ph.D., doc. RNDr. 
Vladimíra Špundy, CSc. jako členy Rady pro vnitřní hodnocení OU. 

1 – Chytil: 

Výsledek hlasování: Pro: 24, proti: 1, zdržel se: 1, počet neplatných hlasů: 3 

2 – Petrucijová: 

Výsledek hlasování: Pro: 21, proti: 5, zdržel se: 0, počet neplatných hlasů: 3 

3 – Kladiwa: 

Výsledek hlasování: Pro: 25, proti: 1, zdržel se: 0, počet neplatných hlasů: 3 

4 – Špunda: 

Výsledek hlasování: Pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0, počet neplatných hlasů: 3 

Usnesení bylo přijato.  

 

6. Nominace na členy Rady pro vnitřní hodnocení za AS OU 

 

K 31. 3. 2019 končí funkční období 6 členům Rady pro vnitřní hodnocení OU. Dva 
z těchto členů jsou v souladu se zákonem nominování za AS OU. Rektor OU vyzývá AS 
OU k předložení návrhů na nominace na tyto dva členy. Jeden z nich musí být 
student. Druhý nominant by měl být z oblasti vzdělávání Umění. 

Novotný navrhuje za oblast vzdělávání Umění doc. Marka Sibinského a stručně 
kandidáta představuje. Sibinský dle vyjádření Novotného souhlasí. Je již stávajícím 
členem RVH.  

Plešek navrhuje Mgr. Jiřího Skýpalu jako nominanta za studenty. Skypala souhlasí. 

Předsedkyně otevírá diskusi a dává hlasovat. 

Předsedkyně navrhuje hlasování po jménech podle pořadových čísel kandidátů: 

1. Sibinský 
2. Skýpala 

Tajné hlasování 

Návrh usnesení AS OU: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých 
školách dává rektorovi souhlas se jmenováním, doc. Mgr. Marka Sibinského, Ph.D. 
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z FU OU a studenta Mgr. Jiřího Skýpalu jako členy Rady pro vnitřní hodnocení OU za 
AS OU. 

1. – Sibinský: 

Výsledek hlasování: Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0, počet neplatných hlasů: 2 

2. – Skýpala: 

Výsledek hlasování: Pro: 24, proti: 2, zdržel se: 0, počet neplatných hlasů: 2 

Usnesení bylo přijato.  

 

7. Informace o ustavení Mezinárodní rady OU 

Rektor OU v souladu s čl. 21 odst. 1. písm. h) a Strategickým záměrem OU zřizuje 
Mezinárodní radu OU jako stálý poradní sbor rektora. Věcný záměr zřízení 
Mezinárodní rady včetně jejích členů je uveden v příloze č. 5. 

Předsedkyně předala slovo prorektorce Tomáškové. Prorektorka vysvětluje, že 
ustavení Mezinárodní rady OU je dáno dlouhodobým záměrem z r. 2015 a upřesňuje 
její funkce (viz Mezinárodní rada OU, prezentace pro VR a AS OU, únor 2019.pptx). 
Členství je čestné, členové nebudou odměňováni, pouze se jim budou refundovat 
náklady na cestu (ukazatel D). Jde o pracovní orgán, který bude projednávat 
strategické záležitosti, umožní získávat zpětnou vazbu. Bude poskytovat doporučení 
pro přijímání strategických plánů, bude se týkat všech činností (věda, tvůrčí činnost, 
inovace, internacionalizace). Podněty podává rektor, prorektoři, děkani, ředitelé 
center. Budou se řešit konkrétní problémy. 

Prorektorka dále okomentovala složení rady. Návrhy podávaly fakulty. Jde o vědecké 
pracovníky, ale také o pracovníky, kteří mají zkušenost i s administrací, vedením, i na 
mezinárodní úrovni (vedení oborových sítí apod.). Jde o experty z různých oblastí. 
Rada se bude scházet jednou ročně (první zasedání je stanoveno na 4. - 6. 6. 2019), 
rámcové téma: cesty integrace a cesty k integraci univerzit v evropském prostoru 
vyššího vzdělávání. 

Čech: Bude to uzavřené nebo veřejné jednání? 

Tomášková: Není důvod jednání uzavírat, bude otevřené. Pozváno bude vedení 
fakult, ale mohou se zúčastnit i další zájemci. 

AS OU bere na vědomí ustavení Mezinárodní rady OU. 
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8. Zpráva o činnosti OU v MSIC (Moravskoslezské inovační centrum Ostrava) 

V souladu s čl. 4 odst. 5 Pravidel pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do 
právnických osob předloží rektor AS OU zprávu o činnosti a hospodaření právnických 
osob, v nichž má OU účast. Jmenovitě se jedná o Moravskoslezské inovační centrum 
Ostrava. 

Předsedkyně předala slovo prorektoru Drozdovi, který vysvětlil důvod zařazení bodu 
na program jednání AS OU. (viz 2019 Senat MSIC.pptx) 

Prorektor uvedl, že OU je akcionářem MSIC. Prorektor Drozd je členem dozorčí rady, 
má povinnost pravidelně informovat AS OU. Výroční zpráva ještě není dokončena, 
některé údaje jsou proto starší. Původně šlo o Vědeckotechnologický park Ostrava 
(2004), pak došlo k transformaci na MSIC (předseda představenstva Pavel Csank). 
Cílem transformace je přilákat firmy, zvýšit podnikavost v regionu, transfer know-
how, zefektivnit hospodaření (s ohledem na vylidňování regionu). 

Přišla Tichá.  

MSIC má 3 hlavní sekce: Facility, Regionální inovační strategie, businesse inovation. 
Sídlí v areálu za VŠB v Porubě. Drozd představil akciový podíl ve společnosti, členy 
představenstva a dozorčí rady a shrnul informace o výsledku hospodaření a 
dosavadní výsledky MSIC. Odkázal na podrobnější informace na webu. Vysvětlil 
aktivity, na nichž se podílí OU (navazování spolupráce s firmami v regionu, příprava 
strategií, posuzování výstupů OU v oblasti transferu, workshop pro studenty 
„Podnikni to“, spolupráce při přípravě vybraných projektů). 

Odešli Sochorová, Zářický. 

Dvořáček: Jaká je odezva mezi studenty? Jsou to jednotlivci, desítky? Pro kolik lidí se 
to dělá? Jaký je výstup této investice? 

Drozd. Minulý týden se konala schůzka. Ještě to nebylo zveřejněno, ale z OU bude 
vybráno cca 15 lidí. PR oddělení zajistí propagaci. Hlavní podíl práce je na kraji. 

Odešli Novotný, Vaňková.  

Václavíková se ptá se na akciový podíl OU. Máme i akcie jiných společností? 

Drozd. Jiné akcie nevlastníme. 

Kvestorka: Nevlastníme, proto jsme se rozhodli informovat AS OU, informace dostává 
i správní rada. Takto je to prezentováno na AS OU poprvé. 
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Drozd. Vzniklo to účelově v rámci programu z EU, proto se OU zapojila. 

AS OU bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Moravskoslezského 
inovačního centra Ostrava. 

 

9. Návrh rozpočtu AS OU na rok 2019 

Předsedkyně představila návrh rozpočtu AS OU na rok 2019. Došlo k navýšení financí 
pro akademiky i pro studenty. 

Ožana uvádí, že pro něj je funkce senátora čestná funkce. Plevová upřesňuje, že již 
nyní studenti za jednání dostávají stipendium. 

Předsedkyně upřesňuje, že s účinností nového VMP se zavádí vyplácení až maximální 
částky 1 000 Kč. 

Gojová navrhuje snížení odměn u akademiků do doby účinnosti nového VMP a 
doplňuje, že jsme zde v pracovní době. Dále se ptá na rozpočet na případné výjezdní 
zasedání. 

Plevová: V loňském roce se výjezdní zasedání neuskutečnilo, konalo se jen celodenní 
zasedání. Letos se konání výjezdního zasedání nepředpokládá, ale ve spolupráci s VŠB 
bychom měli uspořádat setkání předsedů AS vysokých škol. Bude o daném jednáno s 
rektorem.  

Malach: Je třeba upřesnit, že u akademických pracovníků jde o 1 000 Kč hrubého. 
Nesedíme zde v pracovní době, úkoly si musíme plnit po zasedání AS OU. 

Drozd: Odměna senátorům není za účast, ale za přípravu na zasedání. 

Kubíčková: Odměnu si zaslouží především zapisovatel, předsedkyně. 

Kusák: Je zcela adekvátní, aby byli senátoři zaplaceni, protože jen nastudování 
materiálů trvá několik hodin. 

Plevová vyzvala kvestorku, aby vysvětlila, jak se postupuje při nevyčerpání rozpočtu. 

Kvestorka: Nevyčerpané finance se podle zákona o VVŠ převádějí do FPP. 

Ferdiánová se dotazuje kvestorky, zda již zná čísla k letošnímu rozpočtu. Bude 
navýšen? Bude prostor pro navýšení financí pro AS OU? 
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Kvestorka: Ano, prostor bude, dojde k navýšení. Hospodaříme asi s 1 mld. financí 
včetně grantů. Částka 700 tis. je sice vysoká, ale nemá na hospodaření OU zásadní 
vliv. 

Václavíková: Není vyplácení odměn senátorům zakotveno ve vysokoškolském zákoně 
nebo v nějakém předpisu? 

Honová doplnila, že je to v novém VMP, ve starém Volebním a jednacím řádu AS OU 
bylo uvedeno, že členství v AS OU je čestná funkce, v novém Jednacím řádu AS OU už 
to ale uvedeno není. 

Badošek doplnil, že navržená částka v rozpočtu je jako maximální, protože nelze 
odhadnout, jaká bude reálná účast senátorů na zasedání, je nutno počítat s 
maximem. 

Honová: Z jaké zakázky tyto finance budou vypláceny? Jako dosud ze zakázky AS OU? 

Kvestorka: Ano, ze zakázky AS OU jako dosud. Z fakultních rozpočtů se hradí odměny 
pro fakultní senáty. 

Ožana uvádí, že by za jednání neměla být finanční částka.  

Plevová doplňuje, že rozdělení rozpočtu je orientační, vycházela z rozpočtu z roku 
2018, částky se mohou přesouvat a nemusí být vyčerpány. 

Hlasování 

Návrh usnesení: AS OU schvaluje návrh rozpočtu pro AS OU na rok 2019. 

Výsledek hlasování: Pro: 16, proti: 8, zdrželi se: 3 

Usnesení bylo přijato. 

 

10. Různé 

Plevová vyzvala senátory o návrhy členů do Volební a Legislativní komise AS OU na 
příští jednání AS OU. Jelikož byla povinně z pozice funkce pro volby rektora členkou 
VK AS OU, chce ukončit členství. V rámci LK AS OU je vhodnější, aby bylo členů více.  

Kocur navrhuje projednání otázky kolejí, zejména problém nedostatku teplé vody ve 
večerních hodinách, dostupnosti wi-fi. Předsedkyně vyzvala k předkládání dotazů 
s tím, že na příští zasedání pozve Ing. Navrátilovou. Kvestorka uvedla, že v letošním 
roce se bude realizovat rekonstrukce kotelen, zajišťujících i ohřev teplé vody. 
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Ožana vznáší dotaz projednávaný na minulém zasedání, konkrétně na pořizování 
zvukového záznamu ze zasedání a věty, která v rámci připomínkování zápisu nebyla 
zohledněna. Plevová uvedla, že připomínky zapracovány byly, co se duplikovalo, 
uvedeno nebylo, ale že se osobně na dané mohou podívat, nechá paní zapisovatelkou 
překontrolovat zvukový záznam a zaslané připomínky a na dalším jednání lze uvést 
správnost zápisu s doplněním oné věty. 

Dvořáček uvádí, že zápis má být stručný a zodpovědnost nese předseda. Je na dobré 
vůli předsedy, zda připustí podrobnější znění zápisu. 

Čech: V tom případě je na velké libovůli předsedy, co v zápise bude. S tím zásadně 
nesouhlasím. 

Kocur: Bylo dohodnuto, že každý může k zápisu zasílat své připomínky a žádat jejich 
zapracování. 

Drozd uvádí, že jeho připomínky zapracovány byly. 

Předsedkyně uvádí, že konkrétní problém projedná s Ožanou. 

Dvořáček vyzývá Čecha, aby pořizoval zápisy ze senátu sám. 

Čech odpovídá, že pokud by měl dělat zápisy, tak jedině s veřejným záznamem. 

 

Plevová ukončila diskusi i zasedání AS OU v 15:42 hod. 

 

Zapsala: Honová 

Verifikovala: Plevová 

1. 3. 2019 
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