
Zápis z řádného zasedání

Akademického senátu OU

9. 5. 2005

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 12
Komora studentů: 1
Hosté: 

Program řádného jednání AS OU

1. Doplněk stipendijního řádu OU
2. Návrh nových mzdových tarifů
3. Různé

BOD 1 DOPLNĚK STIPENDIJNÍHO ŘÁDU OU 
Prorektor doc. D. Dvořák informoval o problematice  ubytovacího stipendia, podle kritérií
MŠMT byly vypracovány zásady pro výplatu stipendií na OU, materiál projednala
prorektorka doc. Málková s děkany jednotlivých fakult a studentskou komorou. Výplata
stipendií musí být zahájena do 1. 10. 2005.
Diskuse:
Dr. Drozd žádá o vymezení pojmu okres, dotaz: proč není výplata stipendia závislá na
vzdálenosti bydliště. Názor podpořil P. Hofírek: navrhuje uvést výčet obcí, kterých by se
vyplácení stipendia netýkalo (obce mimo bývalý okres Ostrava v dosahu MHD, resp.ODIS)
Dr. Mácha doporučil, aby stipendia dostali studenti bydlící mimo kraj. Dotazoval se na
možnost stanovit další kritéria (např. prospěch, soc. situace rodiny). Doc. Tvrdík se dotazoval
na rozsah možností VŠ samostatně stanovovat kritéria. Doc. Kutnohorská také nesouhlasí
s kritériem okresu. Doc. Klimeš vznesl dotaz, jak je možno zabezpečit úplné vyčerpání
financí v daném roce. Doc. Dvořák průběžně odpovídal, řada otázek je nejasných.        
Usnesení: 
AS OU žádá studentskou komoru AS, aby do 31. 5. 2005 předala doc. Málkové  kritéria pro
ubytovací stipendia, AS doporučuje doc. Málkové, aby  zapracovala kritéria do stipendijního
řádu OU a do 10. 6. 2005 ho předložila AS OU.

 

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: Schváleno

BOD 2 NÁVRH NOVÝCH MZDOVÝCH TARIFŮ

Prorektor doc. D. Dvořák komentoval návrh nových tarifů, po projednání s odbory při jednání
o kolektivní smlouvě bylo rozhodnuto, že tarifní tabulka a mzdový předpis budou odděleny
(snazší průběh schvalování). Komentoval zvláště stupnici mzdových tarifů pro neakademické
pracovníky. 
Diskuse:
Doc. Kutnohorská zvažovala, zda oddělení mzdového předpisu a tarifní tabulky neomezí pravomoc AS OU.
Doc. Klimeš podpořil stanovisko doc. Kutnohorské. Doc. Dvořák se domnívá, že taková situace nemůže nastat.
Doc. Květoň poukázal na nutnost provést změny tarifů v rámci schváleného rozpočtu, nedoporučuje změny
rozpočtu. Doc. Klimeš a doc. Tvrdík podpořili toto stanovisko, domnívají se, že pracoviště (i UK a CIT) mají



finanční rezervy. Doc. Dvořák poukázal na skutečnost, že u financování neakademických pracovníků nastanou
problémy.  
Usnesení: 
AS OU trvá na tom, aby tarifní tabulky byly i nadále součástí mzdového předpisu, a schvaluje návrhy nových
tarifních tabulek pro akademické i neakademické pracovníky OU. Financování navýšených tarifních mezd podle
nových tarifních tabulek proběhne dle schváleného rozpočtu na rok 2005.

 

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: Schváleno

BOD 3  RŮZNÉ:
-Doc. Kutnohorská informovala o jednání předsedů AS veřejných VŠ, na podzim proběhne workshop pro
předsedy a místopředsedy AS. 
-Připomněla, že všechny vnitřní předpisy fakult musí projít schválením AS OU, vyplývá ze zákona a je třeba
informovat o tom AS jednotlivých fakult 
-A. Vítkovský odjíždí na studijní pobyt, žádá o uvolnění z AS OU, je nutno doplnit AS OU. - - P. Hofírek se
dotazoval na způsob doplňování fakultních senátů a AS OU.  

Příští zasedání AS OU se uskuteční  v pondělí 20.června ve 14 hodin v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: Gejgušová
Verifikovala: Kutnohorská


