
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

24. 4. 2006 

Přítomni (celkem 25) dle prezenční listiny (Příloha č. 1) 
Komora akademických pracovníků: 14
Komora studentů: 7
Hosté: 4

Program:

1. Vystoupení pror. Málkové
2. Představení nového kvestora OU
3. Informace o investičních akcích a projektu vybudování kampusu v oblasti Karolína
4. Delegování zástupce PdF do RVŠ
5. Informace o průběhu voleb do AS OU (doc. Tvrdík)
6. Závěrečná zpráva AS OU za funkční období 2003-2006 (dr. Drozd)
7. Úpravy Volebního a jednacího řádu AS OU (doc. Květoň)
8. Přijetí běloruských studentů do studia na OU a rozpočet OU na rok 2006 (rektor Baar, 

pror. Přádka)
9. Různé

BOD 1   
Pror. Doc. Málková poděkovala členům AS OU za veškerou dosavadní spolupráci. 

BOD 2   
Předseda AS přivítal na jednání senátu nového kvestora OU, Ing. Zdeňka Mrkvu. Kvestor 
seznámil senát stručně se svým působením před nástupem do prac. poměru na OU.

BOD 3   
Zprávu o investicích OU podali postupně kvestor, rektor a prorektor Přádka.
Ve věci kampusu na Karolíně kvestor uvedl informace ze setkání vedení OU s ministryní 
MŠMT, p. Zaorálkem, náměstkem primátora; jednání byl také přítomen předseda AS OU.
Rektor podal ústní zprávu o přihlašování a registraci projektů financovaných z „evropských 
peněz“,  o  jednáních  s primátorem  a  možnostech  spolupráci  s městem,  o  jednáních  s  5 
hlavními potenciálními investory,  o možnosti  rozdělit  projekt – v případě neúspěchu – na 
projekty menší apod.
Diskuse 
Prof. Močkoř: dotaz na závaznost příslibu pí ministryně vzhledem k medializaci její návštěvy 
v Ostravě.  Dále  se  zajímal  o  komerční  stránku  projektu  a  o  představu,  jak  OU  naloží 
s dosavadními (22) budovami, které jí patří.
Dr. Drozd: dotaz na strategii a efektivnost komunikace vedení OU s městem.
Doc. Tvrdík: dotaz na reálnost realizace projektu v časovém rozmezí 2009-2013.
Doc. Klimeš: dotaz na přípravu akce (je vypracována příslušná analýza?).



Ostatní investice: 
Mlýnská – termín realizace projektu 5. 6. Bude ze strany firmy SKANSKA dodržen.
Chittussiho – prozatím nedoběhl celý proces odprodeje od AV ČR.
Zábřeh  –  nutnost  dalších  konzultací  s MŠMT  (vypracování  nového  znaleckého  posudku, 
vyjasnění výhrad MŠMT).
Diskuse
Ze strany SK dotaz na posun v realizaci projektu od loňského roku.
Prof.  Močkoř:  zdůraznění,  že  akce  je  v rozporu  s projektem Karolína,  což  může  ovlivnit 
rozhodování MŠMT.

BOD 4   
Doc. Květoň informoval senát o volbě zástupce do RVŠ z pracovníků PdF, kterým se stala 
doc. Eva Hőflerová. AS o schválení této volby hlasoval tajně. Výsledek hlasování: 
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno
Usnesení 
AS OU souhlasí s tím, aby do RVŠ byla za PdF delegována doc. Hőflerová.

BOD 5   
Doc. Tvdík zaslal členům AS OU dvě přílohy: Zprávu hlavní volební komise k volbám do AS 
OU 2006 a Pokyny pro organizování voleb do AS OU v dubnu 2006. Totéž bylo i obsahem 
jeho ústního vystoupení.
Diskuse 
AS  apeluje  na  PdF,  aby  návrhům  kandidátů  z řad  studentů  věnovala  v budoucnu  větší 
pozornost.

BOD 6   
Se Závěrečnou zprávou AS OU za funkční období 2003-2006, kterou vypracoval předseda 
senátu, byli ostatní členové AS předem seznámeni. V textu bude ještě dodatečně provedena 
změna ve složení Pedagogické komise AS OU (začlenění p. Vozníka). 
Usnesení 
AS OU s vypracovanou Zprávou souhlasí.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 7   
Prof. Močkoř a doc. Květoň informovali senát o změnách ve Volebním a jednacím řádu AS 
OU, konkrétně v čl. I., bodě 6 a čl. V, bodě 4 (týká se platnosti voleb a návrhu kandidátů na 
funkci rektora). 
Usnesení 
AS OU souhlasí se změnami navrženými právním oddělením MŠMT.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 8   
Pror.  Přádka  a  rektor  Baar  informovali  o  opatřeních  souvisejících  s přijetím  běloruských 
studentů do studia na OU. Vedení OU přistoupilo na návrh senátu, aby se finanční stránka 
projektu  nepromítala  do  rozpočtu  OU  na  rok  2006.  Stanovisko  senátu  podpořila  Ing. 
Nevludová, která navrhla použít prostředky stipendijního fondu příslušné fakulty.
Následně se senátu podařilo definitivně dohodnout s vedením OU ve věci rozpočtu na 
rok 2006.



Usnesení 
AS OU bere na vědomí sdělení vedení OU, že akceptuje usnesení ze zasedání AS OU ze dne 
27.3. 2006 ve věci rozpočtu na rok 2006. Dále bere na vědomí stanovisko vedení OU, že se 
snížení  prostředků  na  neakademické  pracovníky  rektorátu  projeví  zvýšenou  mzdovou 
diferenciací.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 9   
SK  (prostřednictvím  p.  Vozníka)  poskytla  informace  z  nedávného  zasedání  studentské 
komory RVŠ.

Zapsala: Irena Bogoczová
Verifikoval: Pavel Drozd


