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Zápis ze zasedání AS OU 17. 5. 2021 

Číslo jednací: OU-26662/90-2021 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Čech, Dvořáková, Ferdiánová, Honová, Kočárek, Lisník, Malach, 

Miffek, Murinová, Musialová, Novotný, Ožana, Paulíček, Plevová, Pumprová, Rodek, 

Rumpel, Skopelidou, Skýpala, Sochorová, Václavíková, Vaňková, Velek, Zegzulková 

Vedení: Drozd, Fux, Hájek, Lata, Tomášková, Zářický 

Hosté: Pala (IT podpora), Šumberová 

Omluveni: Dvořáček, Krhutová, Kubíčková, Kuděla, Kusák, Tichá 

Neomluveni: Hanusková, Kanabe, Kocur, Krupa, Poruba, Ružinský, Theuer 

Přítomných akademiků: 18 

Přítomných studentů: 7 

 

Program zasedání 

1. Schválení programu jednání 
2. Zpráva o činnosti AS OU 
3. Čerpání Priorit 1 a 2 za rok 2020 
4. Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT poskytnutého OU na r. 2020 
5. Výsledek hospodaření za rok 2020 a návrh jeho rozdělení 
6. Převod finančních prostředků z FPP UK do FPP OU a dále z FRIM OU do FRIM LF 
7. Návrh rozpočtu OU na rok 2021 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na 

roky 2022 a 2023 
8. Stav fondů OU k 31.12.2020 a plán čerpání celouniverzitního FRIM 2021  
9. Zpráva z evaluace výuky ZS 2020/2021 
10. Informace o investiční výstavbě Ostravské univerzity na Černé louce  
11. Různé  

00:00:07 Plevová zahájila v 13:01 hod. online zasedání AS OU.  
00:00:08 Plevová předala slovo rektorovi. 
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00:00:10 Lata poděkoval senátu za dosavadní činnost. 
 

Počet senátorů v době zahájení jednání: 21 (v čase 13:01 hod.). AS OU je 

usnášeníschopný. 

Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

00:02:24 Informovala, že zápis1 z dnešního jednání vyhotoví Badošek.  
00:02:44 Plevová otevřela diskusi k navrženému programu.  
Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky.  
00:03:02 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 24 senátorů. 
00:04:18 Zveřejněn výsledek hlasování. 

Hlasování  
Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  
Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Ad 2) Zpráva o činnosti AS OU 
00:04:46 Plevová představila vyhotovenou Zprávu o činnosti AS OU předsednictvem AS 
OU. Otevírá diskuzi. 
Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky. 
00:06:05 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 24 senátorů. 
00:06:40 Zveřejněn výsledek hlasování. 

Hlasování  
Usnesení: AS OU schvaluje Zprávu o činnosti AS OU. 
Výsledek hlasování: pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 3) Čerpání Priorit 1 a 2 za rok 2020 
Komentář:  

                                                      
1 Zápis z jednání odkazuje s uvedenými časy na audio(video) záznam s uvedením časů řečníků a projednávaných 
bodů (časy jsou orientační, mohou se o několik vteřin lišit). 
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Přehled čerpání přidělených prostředků R, UK a CIT v Prioritě 1 a Prioritě 2 ke dni 
31. 12. 2020 dle chválených položek rozpisu příspěvku a IP pro rok 2020 uveden 
v souboru … Cerpani_R2020-12_celkove_finalni_s_komentarem.xlsx. 
Nevyčerpané prostředky v rámci P2 fakult přidělené celouniverzitním součástem byly 
účetně celouniverzitními součástmi vráceny fakultám. 
Zůstatek příspěvku dle uk. A+K (zdroj 1100) a HV z ost. příjmů (zdroj 1190) souhlasí na 
údaje v souboru … HV 2020 v2021-04-19.xlsx. 
 
00:07:10 Plevová předává slovo Fuxovi. 
00:07:15 Plevová předává slovo Sochorové za EK AS OU. 
00:07:45 Sochorová přednáší stanovisko EK. 
00:08:12 Ferdiánová odešla z jednání z technických důvodů. 
00:08:36 Fux komentuje účetní položky Čerpání priorit 1 a 2 za 2020 
00:21:27 Plevová Otevírá diskuzi. Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky.  
 
AS OU bere na vědomí konečné čerpání rozpočtu v položkách Priority 1 a Priority 2 
k 31. 12. 2020 vztahující se k celouniverzitním součástem OU (R, UK, CIT). 
 
Ad 4) Vyhodnocení čerpání příspěvku MŠMT poskytnutého OU na r. 2020 
Komentář: 
Příspěvek MŠMT je VVŠ poskytován v několika ukazatelích. Celkově hospodařila OU 
v r. 2020 s příspěvkem ve výši 690.736.778,14 Kč, z toho neinvestiční část příspěvku 
činila 651.146.778,14 Kč a kapitálová (investiční) část příspěvku 39.590.000,- Kč. 
Příspěvek dle uk. „A+K“ (zdroj 1100) – Přijat ve výši 555.226.990,- Kč, příspěvek 
rozdělen mezi součásti OU rozhodnutím AS OU dne 18. 5. 2020. MŠMT rozhodlo 
v 12/2020 o navýšení příspěvku pro VVŠ, podíl pro OU činil 886.485,- Kč. Obdržený 
navýšený příspěvek v r. 2020 nečerpán a prostředky byly k 31. 12. 2020 převedeny do 
Fondu provozních prostředků (FPP) Rektorátu. Návrh na rozdělení těchto prostředků 
v rámci OU byl předložen AS OU v rámci schvalování rozpisu příspěvku a institucionální 
podpory pro OU na r. 2021. 
Příspěvek dle uk. „P“ (Společenské priority, zdroj 1103) – Přidělen fakultám, resp. LF 
(navýšení kapacit lékařských fakult), PdF (podpora akademických pracovníků na 
pedagogických fakultách VVŠ), FF, PřF a PdF (podpora studijních programů, 
zaměřených na přípravu budoucích učitelů na pedagogických i nepedagogických 
fakultách VVŠ), které se prohlášením rektora a příslušných děkanů zavázaly MŠMT 
k součinnosti při zabezpečení příslušného usnesení Vlády ČR. 



 

 

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 

 

Příspěvek „Fond umělecké činnosti“ (zdroj 1106) – Přidělen FU na podporu umělecké 
činnosti. 
Příspěvek dle uk. „C“ (Stipendia PGS, zdroj 1120) – Přidělován fakultám k pokrytí 
nákladů na vyplácená stipendia studentům PGS v souladu se Stipendijním řádem OU. 
Příspěvek dle uk. „D“ (Mezinárodní spolupráce, zdroj 1185) – Přidělen R, část dále 
poskytnuta fakultám. Z tohoto příspěvku byly hrazeny studentské mobility a 
zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+ či mimo program Erasmus+, dále 
financovány vyhlášené mobilitní programy OU, popř. další aktivity. 
Příspěvek dle uk. „D“ (CEEPUS, zdroj 1183) – Přidělen fakultám, které realizovaly 
konkrétní projekty. 
Příspěvek dle uk. „F“ (Studium SSP, zdroj 1186) – Přidělen R k zabezpečení potřeb 
v rámci poradenského centra Pyramida. 
Příspěvek dle uk. „F“ (Fond vzdělávací politiky, zdroj 1187) – Přidělen PřF a R, které 
realizovaly dané aktivity. 
Příspěvek dle uk. „F“ (U3V, zdroj 1188) – Přidělen fakultám a R, které realizují 
vzdělávání v rámci U3V. 
Příspěvek dle uk. „I“ (IRP, zdroj 1184) – Přidělen jednotlivým součástem OU, které 
realizovaly dílčí aktivity IRP. 
Příspěvek dle uk. „S“ (sociální stipendia, zdroj 1150) – Přidělen R. Z příspěvku byla 
vyplácena stipendia studentům OU v souladu se Stipendijním řádem OU. 
Příspěvek dle uk. „U“ (ubytovací stipendia, zdroj 1110) – Přidělen R. Z příspěvku byla 
vyplácena stipendia studentům OU v souladu se Stipendijním řádem OU. 
Příspěvek dle uk. „D“, odb. 71 (mobility/cestovné, zdroj 1180) – Přidělen R. Z příspěvku 
financovány výjezdy studentů OU na zahraniční univerzity. 
 
Zůstatek neinvestičního příspěvku přijatého OU na r. 2020 činil k 31. 12. 2020 za 
všechny zdroje financování celkem 57.091.421,22 Kč. Zůstatek příspěvku dle 
jednotlivých zdrojů financování byl převeden do Fondu provozních prostředků (FPP) a 
v souladu s interními pravidly OU k financování bude účetně převeden do FPP 
jednotlivým součástem OU. V případě R se zůstatek příspěvku (zdroj 1100) ve výši 
7.064.972,61 Kč převádí pro potřeby R v následujících obdobích. V případě UK byl 
příspěvek (zdroj 1100) přečerpán o 16.176,81 Kč, přečerpání bude vykryto prostředky 
FPP UK z předcházejících účetních období. V případě CIT se zůstatek příspěvku ve výši 
8.423,69 Kč převádí pro potřeby CIT v následujících obdobích. 
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Zůstatek kapitálového (investičního) příspěvku přijatého OU na r. 2020 činil 
k 31. 12. 2020 za všechny zdroje financování celkem 29.459.569,63 Kč. Zůstatek 
příspěvku dle jednotlivých zdrojů financování byl převeden do Fondu reprodukce 
investičního majetku (FRIM) a bude účetně převeden do FRIM jednotlivých součástí 
OU, tak jak se na jeho zůstatku podílely. 
 
00:22:30 Plevová předává slovo Fuxovi. 
00:22:35 Fux hovoří o čerpání příspěvku MŠMT za 2020 
00:23:34 Přišla Murinová 
00:24:35 Fux požádal o opravu shody podmětu s přísudkem v předchozím textu 
00:25:28 Plevová Otevírá diskuzi. Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky. 
 
AS OU bere na vědomí celkový zůstatek nečerpaného neinvestičního příspěvku 
k 31. 12. 2020 ve výši 57.091.421,22 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 nečerpaného kapitálového (investičního) 
příspěvku k 31. 12. 2020 ve výši 29.459.569,63 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. 
 
 
Ad 5) Výsledek hospodaření za rok 2020 a návrh jeho rozdělení 
Komentář: 
Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2020 je zisk ve výši 8.626.607,08 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, kterým je zisk ve výši 7.240.487,08 Kč. 
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a článkem 5, bod 
2., Přílohy č. 4 ke Statutu OU – Pravidel hospodaření OU, musí být výsledek 
hospodaření rozdělen do jednoho či více z následujících čtyř fondů VVŠ (Rezervní fond, 
Fond reprodukce investičního majetku, Fond odměn, Fond provozních prostředků). 
 
Příděl do fondů (viz soubor … HV 2020 v2021-04-19.xlsx) se navrhuje: 
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- 7.240.487,08 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 ze zajišťování 
stravování studentů, záporný zůstatek hospodaření Kolejí a záporný zůstatek 
hospodaření EVISP jde celý k tíži Rektorátu. 

 
00:26:05 Plevová předává slovo Fuxovi. 
00:26:08 Fux komentuje data výsledku hospodaření za 2020 
00:34:18 Plevová otevírá diskuzi. Vyzvala Fuxe k doplnění informací.  
00:34:40 Fux doplnil informace o vzájemných zápočtech.  
00:36:10 Plevová opakovaně otevírá diskuzi. Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky. 
00:36:49 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 24 senátorů. 
 
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 2020 (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)  7.240.487,08 Kč 
- Rezervní fond (RF)        0,00 Kč 
Celkem                7.240.487,08 Kč 

 
přičemž příděl do FRIMu jednotlivým součástem OU činí: 

11 LF    4.802.387,08 Kč 
20 FSS    2.400,00 Kč 
25 FF    1.577.000,00 Kč 
31 PřF    664.900,00 Kč 
45 PdF   148.400,00 Kč 
50 FU         45.400,00 Kč 
84 stravování       0,00 Kč 
85 koleje                 0,00 Kč 
90 R                  0,00 Kč 
91 UK       0,00 Kč 
92 CIT       0,00 Kč 
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94 IT4I      0,00 Kč 
96 EVISP      0,00 Kč 
Celkem             7.240.487,08 Kč 

 
Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 2. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad 6) Převod finančních prostředků z FPP UK do FPP OU a dále z FRIM OU do FRIM LF 
Převod finančních prostředků z FPP UK do FPP OU a dále z FRIM OU do FRIM LF 
Interní pravidla OU stanoví, že součást OU, která HV vytvoří, si jej po zdanění 
ponechává. Aby nedošlo k poškození součástí OU vytvářejících kladný HV, musí 
součásti OU se záporným HV tento dorovnat, a to tím způsobem, že prostředky jiným 
součástem OU vrátí. 
 
Poskytnutý příspěvek na rok 2020 v uk. A+K (zdroj 1100) byl přečerpán pouze v případě 
UK ve výši 16.176,81 Kč. V rámci převodu zůstatku prostředků příspěvku v uk. A+K 
(zdroj 1100) k 31. 12. 2020 do FPP byl o tuto částku záporného zůstatku ve výši 
16.176,81 Kč snížen účetně převod do FPP OU. V případě UK tato zaúčtované snížení 
dorovná převodem prostředků z FPP UK a do FPP OU.   
 
V případě HV z ostatních zdrojů za rok 2020 byl tento záporný u celouniverzitních 
aktivit (stravování, Koleje), dále u Rektorátu a EVISP, přičemž po započtení kladných 
HV za UK a CIT činí záporný HV celkem 1.486.712,92 Kč.  
Z výše uvedených důvodů bude po dohodě s LF nejdříve podíl této fakulty na tvorbě 
HV OU formálně snížen o částku 1.486.712,92 Kč ze skutečných 6.289.100,- Kč na 
hodnotu 4.802.387,08 Kč a následně bude LF rozdíl mezi skutečným podílem na tvorbě 
HV OU a sníženou částkou přídělu tento dorovnán z FRIM OU. 
 

00:38:15 Plevová předává slovo Fuxovi. 
00:38:19 Fux informuje o vzájemných vyrovnáních (LF, UK) 
00:40:01 Plevová otevírá diskuzi. Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky. 
00:41:32 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 24 senátorů. 
00:41:40 Zveřejněn výsledek hlasování. 
 

Hlasování  
Usnesení: AS OU souhlasí s převodem částky 16.176,81 Kč z FPP UK do FPP OU. 
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Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 2. 
Usnesení bylo přijato. 
 
Hlasování  
Usnesení: AS OU souhlasí s převodem částky 1.486.712,92 Kč z FRIM OU do FRIM LF. 

Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 2. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad 7) Návrh rozpočtu OU na rok 2021 včetně střednědobého výhledu rozpočtu na 
roky 2022 a 2023 
Komentář: 
V souladu s § 18 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, VVŠ sestavuje svůj 
rozpočet na kalendářní rok a hospodaří podle něj. Rozpočet VVŠ nesmí být sestavován 
jako deficitní. Rozpočet OU na rok 2021, vč. komentáře, uveden v souborech … 
Rozpočet OU na rok 2021.pdf a Rozpočet OU na rok 2021_komentář.pdf . 
Dále podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném 
znění, jsou VVŠ, jako i další veřejné instituce, povinny sestavovat střednědobý výhled 
rozpočtu na nejméně dva další následující rozpočtové roky. Střednědobým výhledem 
je plán výnosů a nákladů (neinvestice) a plán příjmů a výdajů (investice) na každý 
z rozpočtových roků, na který je střednědobý výhled rozpočtu sestavován. 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023, vč. komentáře, je uveden 
v souborech … Střednědobý výhled OU 2022.pdf , Střednědobý výhled OU 2023.pdf a 
Střednědobý výhled OU 2022 a 2023_komentář.pdf . 
Zároveň je AS OU předkládáno skutečné čerpání rozpočtu OU na rok 2020, vč. 
komentáře, viz soubory Rozpočet OU skutečnost 2020.pdf a Rozpočet OU skutečnost 
2020_komentář.pdf. 
 
00:41:57 Plevová předává slovo Fuxovi. 
00:42:00 Fux představuje návrh rozpočtu 
00:55:39 Ožana se dotazuje na doktorská stipendia 
00:56:23 Fux komentuje plán a realitu 
01:04:32 Plevová otevírá diskuzi. Nikdo ze členů AS OU neměl připomínky. 
01:04:35 Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 24 senátorů. 
01:06:54 Zveřejněn výsledek hlasování. 
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Hlasování  
Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách, v platném znění, schvaluje: 

- rozpočet Ostravské univerzity na rok 2021; 
- střednědobý výhled rozpočtu Ostravské univerzity na rok 2022 a 2023; 
- rozpočet Ostravské univerzity na rok 2020 – skutečné plnění. 

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 5. 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad 8) Stav fondů OU k 31.12.2020 a plán čerpání celouniverzitního FRIM 2021  
Komentář: 
V příloze viz soubor 2020-12-31 Fondy OU_stav 2021-05-03.xlsx je uveden stav 
jednotlivých fondů OU k 31.12.2020 včetně podílů součástí OU na těchto fondech. 
V případě fondu FRIM je uveden plán čerpání 2020 z celouniverzitního FRIM a 
skutečnost 2020, zároveň pak předpokládaný plán čerpání 2021 z celouniverzitního 
FRIM.  
 
AS OU bere na vědomí skutečný stav fondů OU k 31.12.2020 a očekávaný plán čerpání 
celouniverzitního FRIM 2021.  
 
01:07:20 Plevová předává slovo Fuxovi. 
01:08:00 Fux popisuje stav fondů 
01:17:30 Plevová se dotazuje na záporné hodnoty u FAU 
01:19:20 Fux vysvětluje a pokračuje s popisem FPP a rezervního fondu 
01:21:14 Plevová otevírá diskuzi.  
01:21:25 Ožana děkuje za informaci o kolejích. 
 
 
Ad 9) Zpráva z evaluace výuky ZS 2020/2021 
Komentář:  
V příloze Zpráva z evaluace výuky ZS 2020/2021 je souhrn výsledků evaluace za zimní 
semestr 2020/2021 a komentáře a přijatá nápravná opatření na jednotlivých fakultách.  
 
01:24:43 Plevová zahájila bod jednání a předala slovo kancléřce 
01:24:55 Šumberová komentuje dokument Evaluace 
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01:32:50 Plevová se dotazuje na RVH 
01:33:00 Šumberová odpovídá na dotaz stran evaluace studenty 
01:35:14 Václavíková se ptá určení zprávy 
01:35:20 Šumberová odpovídá 
01:36:30 Václavíková se dotazuje na typ známkování a logiku hodnocení 
01:41:38 Šumberová odpovídá o kvalitě hodnocení 
01:42:47 Velek odchází 
01:43:20 Václavíková se dotazuje  
01:43:25 Šumberová doplňuje podrobnosti o fakultách 
01:45:09 Badošek upozorňuje na nesoulad tabulek a interpretací u PdF 
01:45:30 Václavíková reaguje, že nemusí jít nutně o nesoulad 
01:48:47 Šumberová komentuje kvalitu odpovědí fakult 
01:49:53 Plevová navrhuje doplnit zkratky kateder názvy 
01:50:14 Malach komentuje nápravná opatření v dokumentu 
01:52:00 Šumberová odpovídá 
01:54:05 Plevová reaguje na Malacha, některé evaluace byly řešeny již v průběhu AR 
01:54:52 Rumpel upozorňuje na nedostatečnou reprezentativnost vzorku evaluací 
01:57:11 Šumberová hovoří o evaluační kultuře 
02:00:29 Malach vznáší dotaz na vhodnost minimální úroveň zapojení do evaluace 
 
AS OU bere na vědomí zprávu z evaluace výuky za ZS 2020/2021.  
 
 
Ad 10) Informace o investiční výstavbě Ostravské univerzity na Černé louce 

01:22:50 Plevová zahájila bod jednání a předala slovo kvestorovi. (bod byl přiřazen pod 
bod Ad 8) 
01:23:00 Fux informuje o průběhu stavby a o nových pracovnících; následuje 
poděkování vedení AS i všem členům senátu za dobrou spolupráci. 
01:24:20 Plevová otevřela diskusi. Dotazy nejsou. 

 

Ad 11) Různé 

02:01:28 Plevová otevřela bod jednání.  
02:01:28 Plevová poděkovala všem senátorům za práci v AS OU a popřála senátorům 
budoucím.  
02:02:50 Václavíková děkuje předsednictvu. 
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02:03:32 Ožana děkuje za spolupráci. 
02:03:53 Murinová děkuje předsednictvu. 
02:04:45 Rodek děkuje předsednictvu. 
 
02:05:19 Plevová ukončuje v 15:06 hod. jednání, streamování a záznam.  
 
 

Zapsali: Plevová, Badošek 

Verifikovala: Plevová 

Ostrava, 21. 5. 2021 

Celé znění záznamu:  

https://web.microsoftstream.com/video/4d6c3041-c80b-4fa5-8c55-b452d9918ec3 
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