
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 16. 1. 2017

Číslo jednací: OU-2296/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Ferdiánová, Vajgl, Václa-
víková, Honová, Mostýn, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Hladík, Gojová, Krausová,
Špiláčková, Čabalová, Surůvka, Vovk, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, Bangoura,
Čapandová, Waloszek, Bukur, Lata (host), Drozd (host), Tomašková (host), Petrucijová
(host), Šumberová (host), Nevludová (host), Zářický (veřejnost), Drobík (veřejnost),
Psík (veřejnost), Černý (veřejnost)

Omluveni: Popelka, Krupa, Kazík, Michel, Kubančáková, Minařík, Hašková, Drdáková

Přítomných studentů: 8

Přítomných akademiků: 20

Program zasedání

1. Projednání návrhu Statutu OU
2. Informace o přípravách Jednacího řádu AS OU
3. Řešení otázky kvality a ceny dodávaného materiálu a IT techniky
4. Možnost penzijního připojištění ze strany zaměstnavatele, diskuse k vytvoření

FKSP
5. Otázka nemožnosti přestupů studentů z PS do KS – návrh na změnu ve Studijním

a zkušebním řádu
6. Vyjádření vedení OU k opakovanému tisku zápočtových katalogů
7. Různé

V úvodu předsedkyně Honová přivítala senátory, vedení OU i přítomné hosty a pře-
dala slovo rektorovi.

1. Projednání návrhu Statutu OU (Návrh Statutu OU)

Rektor stručně připomenul, že Statut OU je nutno vytvářet v důsledku novely
VŠ zákona. Podotknul, že je důležité, aby byla univerzita dobrá především jako
celek, nestačí mít dobrou jednu fakultu. Cílem vedení bylo zakotvit do Statutu
transparentní nastavení řídících systémů a popis kompetencí jednotlivých funkcí
tak, jak nyní existují. První návrh z listopadu 2016 připomínkovali děkani fakult a na
výjezdním zasedání v prosinci 2016 byl návrh představen děkanům i proděkanům
fakult. Po zapracování připomínek z dlouhé diskuse se dospělo k předložené verzi.
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Akademický senát

Předsedkyně sdělila, že právní stanovisko shledává dokument v souladu s platnou
legislativou s jednou výhradou (viz pravni stanovisko- ke Statutu OU -3. ledna.pdf)
týkající se stanovení délky období, po které je jmenován ředitel vysokoškolského
ústavu. Vyzvala předsedu LK AS OU, aby shrnul výsledky jednání legislativní
komise.

Rektor doplnil, že dokumen byl také zaslán na MŠMT k právnímu posouzení a byly
doporučeny ještě dvě změny (budou prezentovány).

Mostýn informoval o průběhu jednání LK AS OU s odkazem na podrobný zápis,
který senátoři obdrželi (viz Zápis o hlasování členů LK AS OU a stanovisko k ná-
vrhu Statutu OU.pdf). Na základě hlasování členů LK AS OU a s ohledem na
legislativní rozpor v článku 17 odst. 2 Statutu OU uvedený ve stanovisku právníka
Mgr. Kočířové k návrhu Statutu OU ze dne 3. 1. 2017 je stanovisko LK AS OU
následující: Návrh Statutu OU není v souladu se zvláštními právními předpisy
a vnitřními předpisy OU.

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k připomínkám k návrhu Statutu OU.

Václavíková řekla, že většinu svých připomínek projednala s vedením před zase-
dáním a poděkovala za odpovědi na své dotazy. Zeptala se, jaké plánuje vedení
OU rozvržení zastoupení senátorů v AS OU, když počet zůstal stejný jako dosud
(36 členů, z toho 24 akademiků a 12 studentů) i přesto, že se plánuje zastoupení
ústavů.

Rektor odpověděl, že konkrétní mechanizmus zastoupení bude diskutován v sou-
vislosti s přípravou Volebního řádu AS OU. Nicméně jeden možných postupů
by mohl být ten, že 5 akademických míst bude obsazeno senátory s největším
počtem získaných hlasů, dále každá fakulta bude mít dle pořadí obsazena tři
akademická místa (celkem 18 míst), jedno místo bude obsazeno zástupcem vy-
sokoškolských ústavů. Protože ústavy nemohou dle zákona mít vlastní studenty,
studentská komora zůstane stejná jako tomu bylo dosud. Je to ale pouze jeden
z možných návrhů a není definitivní. Vše se bude ještě diskutovat.

Václavíková se dotázala, zda je opravdu nutné konkrétní počet členů uvádět.
Pokud by se v rámci diskuse v souvislosti s Volebním řádem dospělo k jiné
variantě, fixní číslo by nás mohlo výrazně blokovat.

Rektor odpověděl, že vedení OU se domnívá, že by tam počet uveden měl být.

Zapletalová reagovala, že se domnívá, že disproporce v počtu senátorů zastupu-
jících fakulty není dobrá. Navíc zastoupení ústavu v AS OU shledává v rozporu se
zákonem, protože zaměstnanci ústavů mají statut vědecko-výzkumných pracov-
níků a nejsou pedagogicko-vědeckými pracovníky tak jako zaměstnanci fakult.
Vysoká škola je pedagociko-vědecká instituce a otázkou pak je, jak definovat
akademického pracovníka.
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Kancléřka Šumberová řekla, že v rozporu se zákonem to není. Zaměstnavatel je
Ostravská univerzita a záleží tedy na tom, co má pracovník uvedeno ve smlouvě.

Prorektor Drozd doplnil, že řada členů ÚVAFM opravdu má smlouvy na akade-
mická místa.

Rumpel se znova zeptal, zda číslo 36 musí být ve Statutu OU uvedeno.

Drozd podotknul, že v dřívějších dobách téměř žádná norma neurčovala žádná
čísla a docházelo tak k mnohým nejasnostem. Někde by to mělo být jasně uve-
deno.

Vajgl uvedl, že ve Statutu OU by mělo být explicitně uvedeno, že informace o počtu
senátorů a složení AS je uvedena ve Volebním řádu AS OU.

Martínek řekl, že připomínky za LF OU senátoři sepsali a požadují, aby byly
zapracovány.

Proběhla diskuse, jak postupovat s ohledem na to, že ostatní senátoři tyto připo-
mínky zatím neobdrželi.

Čabalová se zeptala, zda Disciplinární komise OU projednává i přestupky stu-
dentů, kteří nejsou na žádné fakultě.

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že Disciplinární řád OU bude pak specifiko-
ván na fakultách fakultními Disciplinárními řády. V současné době na OU není
žádný student, který byl nepříslušel k některé z fakult.

Zapletalová prezentovala připomínky FF (viz Stanovisko FF ke Statutu OU.docx).
Prvním požadavkem FF bylo přeformulování vazeb děkanů na vedení a pone-
chání kompetencí fakultám.

Rektor odpověděl, že ze zákona je v čele univerzity rektor a řídí ji. Danou formulací
dle vedení nejsou práva a kompetence fakult nijak dotčena.

Honová upřesnila, že podle novely ZVŠ má děkan fakulty právo vystoupit na
zasedání, kdykoli o to požádá. Děkan FF se vyjádřil, že by bylo dobré ponechat
kompetence děkanům v maximální možné šíři, kterou umožňuje zákon.

Otevřela se diskuse o obsahové náplni pojmů „metodicky řídí/koordinuje“. V rámci
diskuse bylo objasněno, že zákon umožňuje převést kompetence na prorektory
odpovědné za daný úsek a to nejen v době nepřítomnosti rektora, ale kdykoliv to
rektor uzná za vhodné.

Zapletalová dále řekla, že v otázce tvorby a uskutečňování studijních programů
se odkazujeme na celou řadu dokumentů, mezi nimiž ale není Studijní a zkušební
řád OU.

Prorektorka odpověděla, že odkazujeme na normy, kde budou další věci vyme-
zeny.

3

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika

telefon: +420 597 091 002

www.osu.cz



Akademický senát

Prorektor Drozd a kancléřka Šumberová upozornili, že mnoho věcí je ve Statutu
provázaných a vynecháním pak mohou vznikat nejasnosti.

Rektor doplnil, že musíme brát ohled na to, že univerzita chce a musí existovat
jako celek, a rámec všech mechanizmů tedy musí být nastaven univerzitně.

Badošek se v souvislosti s čl. 16/9 zeptal, zda způsob nakládání s finančními
prostředky získanými z doplňkové činnosti nemůže být ponechán tak, jak tomu
bylo dosud garantováno Zákonem §24 v bývalém odst. (1). Tj. v gesci fakult.
Příloha 4 (viz Priloha 4 Pravidla hospodareni OU pro ASOU.pdf) totiž odkazuje
na opatření rektora, které nebude moci senát ovlivnit.

Kvestorka Nevludová řekla, že jsme z ekonomického pohledu univerzita jako
celek, tedy žádná fakulta nehospodaří sama a nemůže si tvořit vlastní pravidla
hospodaření.

Badošek přečetl návrh PdF k tomuto bodu – navrhujeme k čl. 5 Přílohy č. 4 ke
Statutu OU doplnit: „OU vede přesnou evidenci podílu jednotlivých fakult a úče-
lových zařízení na tvorbě fondů. Čerpání zůstatku fondů je plně v kompetenci
jednotlivých fakult a účelových zařízení, a to do výše evidenčních zůstatků pro
jednotlivé fakulty a účelová zařízení“. Domnívá se, že rektor může opatřením rek-
tora zasáhnout do nakládáni s financemi fakult a v rámci vyjádření PdF navrhuje:
„Práva fakult na realizaci doplňkové činnosti a kurzů celoživotního vzdělávání
a nakládání s prostředky získanými z těchto činností nemohou být bez souhlasu
fakult Opatřením rektora omezena“.

Drozd se zeptal, zda se jedná například o to, že by rektor mohl zvednout režie
formou opatření rektora.

Rektor řekl, že není cílem omezovat hospodaření na fakultách a že problém je asi
pouze ve formulaci znění tohoto odstavce. Vedení se pokusí o přeformulování.

Kvestorka Nevludová slíbila, že k článku 5 Přílohy 4 se doplní bod 15, který bude
stanovovat nutnost vést přesnou evidenci a ponechá hospodaření s financemi
fakult v jejich kompetenci. Přesnou formulaci tohoto bodu kvestorka zašle.

Gojová podotkla, že tím se problém nevyřeší, protože není jasné, co je zůstatek.

Kvestorka Nevludová řekla, že se tím vrátíme k původnímu mechanizmu.

Zapletalová doplnila, že se jedná zejména o požadavek odstranit formulaci, jejíž
výklad umožňuje omezit nakládání s prostředky Opatřením rektora.

Rektor ukončil diskusi s tím, že se vedení pokusí naformulovat to tak, aby vyhovělo
vzneseným požadavkům.

Zapletalová dále otevřela otázku uvádění pozice kancléře ve Statutu OU.
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Rektor objasnil, že se jedná především o popis současné situace. Vedení se
snažilo transparentně ve Statutu OU popsat všechny posty včetně mechanizmu
jejich obsazení i odvolání a výčtu kompetencí. Vyškrtnutím tohoto článku dojde
k situaci, že takový post na OU existuje, ale ve Statutu není nijak zakotven.

Václavíková řekla, že je problém možná v tom, že reálně je post kancléře ana-
logický postům prorektorů, ale mechanizmus obsazení této pozice je jiný. Není
jasné, zda může být odvolán a případně za jaké situace. Nejsou zde uvedeny
konkrétní odpovědnosti kancléře.

Kancléřka Šumberová řekla, že výběrovým řízením je jasně dáno, jak může být
kancléř odvolán. Tento proces definuje zákoník práce.

Proběhla krátká diskuse ohledně návaznosti na zákoník práce. Kancléřka Šum-
berová řekla, že právníci tento článek nerozporovali.

Zapletalová se zeptala na provázanost funkce kancléře se Správní radou OU, kde
je specifikováno, že kancléř bude působit ve funkci tajemníka Správní rady. Bude
se statut Správní rady upravovat v návaznosti na Statut OU?

Rektor odpověděl, že statut Správní rady OU je již platný od 1. 9. 2016.

Honová se zeptala, proč to bylo vytvářeno v tomto pořadí.

Kancléřka Šumberová odpověděla, že se nejedná o vnitřní předpis univerzity,
a nesouvisí se Statutem OU. Statut OU se vytváří nově kvůli novele VŠ zákona.

Surůvka se zeptal, proč vůbec ve Statutu OU figuruje post kancléře. Navrhnul jej
vyškrtnout.

Badošek doplnil, že u významnějších univerzit v ČR má tuto pozici ve statutu
zakotvenou pouze VUT, přičemž kancléře aktuálně nemá.

Seberová řekla, že kancléř může být při současném návrhu Statutu OU pověřen
vedením fakult. Mohla by tak být obava, že bude omezena autonomie fakult.

Špiláčková opustila zasedání.

Gojová se přiklonila k názoru kolegyně Seberové – dle jejího názoru čl. 9/5 při-
pouští možnost, že kancléř bude pověřen vedením fakulty.

Rektor objasnil, že „jiné pracoviště“ je pojem, který je jednoznačně určen článkem
15/1c a myslí se tím CIT nebo knihovna. Kancléř nebude moci zasahovat do fakult.

Ferdiánová podotkla, že by i v článku 21/3 mělo být uvedeno k formulaci „činnost
jiných pracovišť“ dovětek „dle čl. 15/1c.“

Rektor řekl, že to tam vedení doplní.

Zapletalová posunula diskusi požadavků FF k dalšímu bodu – otázce poradních
sborů a pracovních skupin.
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Rektor odpověděl, že jsou to všechno platformy, které existují a fungují, pouze
nebyly zakotveny ve Statutu. Snaha vedení byla definovat je transparetntě. Po-
kud uvedení malého kolegia vadí, být tam nemusí. Ale toto seskupení existuje
a pracuje.

Badošek se přiklonil k návrhu FF v čl. 22/3 v tom smyslu, že pro PdF je obdobně
nepřijatelné bez souhlasu pracovníka, nadřízeného a děkana obsazovat pracovní
skupiny.

Zapletalová zmínila další bod jejich požadavků, týkající se čl. 24. Případná ne-
funkčnost fakult by se měla nejdříve řešit interně na univerzitě.

Rektor řekl, že to tak původně nastaveno bylo, ale na žádost FF se to přeformu-
lovalo do současné podoby.

Děkant Zářický oponoval, že tento bod nerozporovali. Některá fakulta to mohla
být, ale FF to nebyla.

Rektor se omluvil děkanovi, zřejmě to byla jiná fakulta. Uvedl, že nějaký mecha-
nizmus by tam uveden měl být. Můžeme se klidně vrátit k původnímu návrhu,
nebo to tam nedávat, záleží na senátorech.

Zapletalová se zeptala, zda čl. 25/1 nám ukládá zákon.

Rektor odpověděl, že zde byla opět snaha o transparentnost. Pokud to tam neuve-
deme, budou to řešit případná opatření rektora, která jsou plně v jeho kompetenci
a senát nebude moci do nich zasahovat. Pokud tam výčet dokumentů uvedeme,
bude do nich moci senát zasahovat.

Drozd doplnil, že mnoho dokumentů by skutečně měl schvalovat senát, například
Kariérní řád.

Petrucijová doplnila, že se jedná o požadavky pro institucionální akreditaci.

Zapletalová dále navrhla zrušit čl. 30/3 - návaznost fakultních Strategických zá-
měrů na Strategický záměr OU.

Rektor reagoval, že je to požadavek pro institucionální akreditaci.

Zapletalová navrhla zrušit i odstavec 31/4.

Rektor řekl, že vedení chtělo všechny věci, které se dělají, zakotvit do statutu OU.

Prorektor Drozd doplnil, že tam jsou uvedeny i důvody, proč se vlastně ty zprávy
tvoří.

Zapletalová dále požádala o doplnění čl. 33/2.

Rektor odpověděl, že lze doplnit.

K čl. 39/2 rektor uvedl, že část toho je požadavkem pro institucionální akreditaci
a doporučuje to takto ponechat.
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Čabalová řekla, že u uměleckých oborů to nebude funkční.

Rektor odpověděl, že to sice chápe, ale bude to tak muset být dle zákona. Pro-
rektorka doplnila přesný popis systému zajišťování kvality.

Madecká odešla.

Čabalová řekla, že to vnímá jako administrativu navíc.

Rektor přislíbil, že se domluví taková formulace s ohledem na požadavek zákona,
aby byla co nejvhodnější pro všechny.

Mostýn se zeptal, podle jakého zákona je nutná existence Programové rady.

Drozd odpověděl, že musíme mít systém hodnotitelů programů. Toto je cesta
k nastavení systematického procesu. Jinak by se to muselo každý rok dělat ne-
systémově.

Prorektorka Petrucijová řekla, že nějaký systém hodnocení mít musíme, abychom
se mohli ucházet o institucionální akreditaci.

Zapletalová dále za FF navrhla doplnit čl. 62/2 (stanovit fixně termín schválení
Metodiky rozpočtu OU).

Rektor to okomentoval slovy, že by se tím AS OU zavázal k něčemu, co nemůže
garantovat.

Kvestorka Nevludová uvedla, že tento požadavek je vysoce nad rámec zákona.
Navíc by doplněním nebylo jasné, co by se dělo, pokud se lhůta nedodrží.

Děkan Zářický řekl, že Příloha 4 na výjezdním zasedání nebyla diskutována.
Kancléřka přislíbila, že jejich připomínky budou zapracovány, ale nebyly. Proto
FF tuto diskusi otevírá.

Prorektor Drozd uvedl, že nedodržováním statutu (což by při neschválení Metodiky
rozpočtu do daného termínu nastalo) se univerzita může dostat do správy MŠMT.

Václavíková konstatovala, že pokud bychom chtěli dodržet uvedený termín, museli
bychom mít k dispozici informace z MŠMT nejpozději v červnu předchozího roku.
Je to vůbec reálné?

Nevludová odpověděla, že většinou ne.

Děkan Zářický upřesnil, že nejde o konkrétní termín, ale děkané by měli metodiku
znát předem.

Drozd odpověděl, že souhlasí s tímto názorem. Je špatné, že se metodika mění
téměř každý rok. Bohužel MŠMT nám nedává včas podklady. Takže zavázat se
k takovému postupu je možné pouze za předpokladu, že naše metodika nebude
nijak navazovat na metodiku MŠMT.
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Prorektorka Petrucijová dodala, že nelze úplně ignorovat prostředí a je nutné na
změny MŠMT reagovat.

Děkan Zářický řekl, že FF akceptuje neuvedení termínu.

K technicko-legislativním připomínkám FF doplnila prorektorka Tomášková, že
přijímací řízení může skutečně probíhat jinde (například v případě Lugana).

Rektor dále doplnil, že vizuální styl do Statutu skutečně patří. V opačném případě
by nebyla zajištěna jednotná prezentace univerzity navenek.

Čabalová řekla, že se současným jednotným vizuálním stylem OU má většina
zaměstnanců FU, především grafiků a designérů problém. Prezentace Fakulty
umění navenek je prestižní záležitostí a měla by respektovat současný design na
špičkové úrovni, zvláště pak v komunikaci s ostatními uměleckými školami. Stá-
vající loga po drobné grafické, spíše technické úpravě samozřejmě respektujeme,
používání jednotného vizuálního stylu ve vnitřní komunikaci OU je také schůdné.
Doporučuji proto úpravu znění čl. 67’ – upravit znění „jsou povinni dodržovat“
na „doporučuje se“. Eventuálně tento článek vypustit a řešit problém opatřením
rektora, nicméně ne direktivním způsobem.

Honová vyzvala další fakulty k prezentaci jejich připomínek.

Badošek řekl, že připomínky PdF již prezentoval v průběhu diskuse – v mnohém
se prolínaly s připomínkami FF.

Martínek zopakoval, že za LF byly připomínky sepsány a jsou jiné než ty, které
byly dosud projednávány.

Gojová uvedla, že za FSS bylo již mnohé uvedeno. Shrnula nejzásadnější připo-
mínky:

• čl. 14/ 4, čl. 20/2: Je důležité, zda-li kvestor řídí nebo koordinuje tajem-
níky fakult, zda-li prorektoři řídí nebo koordinují činnost fakult. V případě, že
zůstane navržená varianta řízení, se fakulty vzdávají části své samostatné
působnosti.

• Obdobně čl. 9/5, čl. 16/3. Jde o dodržení působnosti děkanů uvedených
v zákonu o VŠ.

• Čl. 22/4 a 5 by přijetím Statutu byla rozšířena pracovní náplň, tedy pracovní
povinnosti zaměstnanců OU, a to o činnost v pracovních skupinách a porad-
ních sborech. Do pracovních skupin a poradních sborů by zaměstnanci byli
povoláni v rámci svých pracovních povinností, po projednání, nikoli po sou-
hlasu jejich přímého nadřízeného pracovníka. Tímto z projednání vypadávají
děkané, kteří nejsou většinou přímo nadřízenými pracovníky.

8

Ostravská univerzita v Ostravě / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika

telefon: +420 597 091 002

www.osu.cz



Akademický senát

• čl. 24 v případě nefungování fakulty dle obsahu článku je dle zákona o VŠ
možnost řešení, a to odvolat děkana prostřednictvím akademického senátu
příslušné fakulty.

• Příloha č. 4, čl. 2 je vhodné zachovat samosprávnou kompetenci fakult k čer-
pání rezervních fondů, které vytvoří. V opačném případě budou fakulty po-
strádat jakoukoliv motivaci k vytváření rezerv.

• Specifická a zákonu o VŠ neznámá je funkce kancléře, která je ve Statutu
upravena a jejíž navržená působnost je rovněž velmi široká a fakticky zvyšuje
výkonnou působnost rektorátu.

Za PřF Václavíková uvedla, že všichni senátoři dokument obdrželi a připomínky,
které zaslali v požadované lhůtě, diskutovala před zasedáním a jejich soupis je
součástí zápisu LK AS OU ze dne 12. 1. 2017.

Opět se otevřela diskuse, jak projít připomínky od LF tak, aby se k nim vyjádřili
i ostatní senátoři. Nakonec se senátoři shodli na tom, že se připomínky prodiskutují
na tomto zasedání.

Martínek prezentoval připomínky senátorů LF k návrhu (viz dokument Senátoři
akademici Stanovisko k návrhu Statutu OU za LF.docx).

• Bod 1.) a 2.) v souvislosti s funkcí ředitele vysokoškolského ústavu již byl
projednán.

• K bodu 3.) týkající se formulace akademických svobod kancléřka Šumberová
uvedla, že některé univerzity (např. MU) mají ještě přísnější omezení. Tuto
otázku bude také řešit Etický kodex, a případné posuzování bude podléhat
Etické komisi.
Badošek řekl, že by navrhoval celý paragraf zrušit – není nutno jít nad rámec
zákona.

• Bod 4.) řeší neslučitelnost funkcí s postem senátora. Rektor uvedl, že tento
bod právníci nezpochybnili. Vedení shledalo smysluplným to tam takto uvést
– jisté funkce by se křížit neměly. Po krátké rozpravě se senátoři shodli na
tom, že výčet by tam měl zůstat, pokud jej právníci nepovažují za rozpor se
zákonem.

• Bod 5.) již byl diskutován.

• K bodu 6.) rektor uvedl, že to sice může vzbuzovat tento dojem, ale všechno
schvaluje AS OU, tedy k posilování rektorových pravomocí určitě nedojde.
Vajgl se zeptal, jak z toho plyne dodatečná volba za odchozího člena. Do-
plňuje pak další osoby rektor?
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Šumberová odpověděla, že nikoliv. Pořád zůstává třetinový systém, tedy
doplnění probíhá s ohledem na tu „část,“ za kteoru člen odešel.
Rektor doplnil, že to ale opět schvaluje senát, na návrh příslušné sekce.
Šumberová citovala ze zákona odstavec, který přímo říká, že zákon dává
právo rektorovi návrh vrátit.

• K bodu 8.) prorektorka Petrucijová řekla, že je to přesná citace zákona a být
tam uvedena musí.

• K bodu 9.) Šumberová uvedla, že je zde mechanismus, na kterém se domlu-
vili na výjezdním zasedání spolu s děkany fakult. Délka období je ponechána
na kompetencích fakult, ale ukládá se jim povinnost výběrového řízení.
Rektor doplnil, že v lékařských oborech je to samozřejmost, stejně jako na
mnoha jiných úsecích, ale bohužel to není praxe všude. Opravdu se v minu-
losti dělo, že někteří vedoucí kateder nepošli žádným konkurzem.

• K bodu 10.) proběhla diskuse. Rektor uvedl, že pokud máme navenek vy-
stupovat jednotně, nemohou si fakulty dělat úplně cokoliv. Aktivity musí být
v souladu s cíli, které si univerzita stanovila. Navíc senát by měl mít kontrolu
nad tím, jak se naplňuje Strategický záměr, který schválil, i na úrovni fakult.

• K bodu 11.) Šumberová uvedla, že formulace je dána zákonem a musí zůstat.

• Body 12.) – 14.) již byly projednávány. K bodu 14.) Šumberová uvedla, že
ústavně je v ČR dán zákaz nucené práce. Proto souhlas zaměstnance je
implicitně předpokládán a garantován ústavou.
Martínek řekl, že to z toho neplyne.
Badošek reagoval tím, že tento bod rozporují čtyři fakulty, proto by bylo dobré
to nějak ošetřit.
Rektor řekl, že je to možné. Ať dá LK AS OU návrh, jak.

Vajgl vznesl dotaz na vlastní akreditovaný obor ÚVAFM. Zda by bylo možné to ve
Statutu ošetřit a zda by to vedení podpořilo.

Prorektorka Petrucijová řekla, že email od prof. Nováka obdržela. Práva vyso-
koškolského ústavu jsou definována v zákoně. ÚVAFM nemůže mít vlastní obor
(plyne ze zákona), může se ale na nějakém podílet s fakultou.

Vajgl vznesl druhý dotaz ohledně vydefinování pojmu „akademický pracovník“.
Co bude muset mít takový zaměstanenc uvedeno ve smlouvě?

Šumberová odpověděla, že novela VŠ zákona nám ukládá povinnost do nově
vzniklých smluv uvést tento fakt (tj. ve smluvě bude uvedeno „je akademický
pracovník“. U již existujících smluv bude nutné posuzovat to dle popisu pracovní
náplně s ohledem na zákonnou definici akademického pracovníka.
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Vajgl se dotázal, jak se v případě čl. 17/2 bude postupovat při opakovaném kon-
kurzu a zda nedojde k tomu, že ze zákona po třetím úspěšném konkurzu bude
nutné dát řediteli ústavu smlouvu na „ředitele“ na dobu neurčitou (jak to ukládá
zákon).

Rektor uvedl, že zaměstanec není nutně jenom ředitel, prostě v takové situaci by
se vrátil na post běžného zaměstnance, jak je tomu u jiných funkcí. Každopádně
to vedení ještě prodiskutuje s právníky a případně ošetří. Snaha vedení byla, aby
byl mechanizmus stejný, jako u postu vedoucího katedry.

Petrucijová dodala, že je překvapivé, že senátorům připadá v pořádku, že děkani
mohou být maximálně dvě volební období ve funkci, ale u ředitele ústavu to
shledávají problematické.

Vajgl odpověděl, že se to netýká jen ředitele ústavu, ale to, že zaměstnanec
přechází ze vztahu na dobu neurčitou do vztahu na dobu určitou, je demotivující
i pro děkany, a pokud řešení existuje, je samozřejmě vhodné, aby bylo aplikováno
i pro ně.

Honová ukončila diskusi o Statutu OU.

Rektor požádal senátory, aby do pátku 20. 1. 2017 zaslali vedení OU své při-
pomínky. Poté vedení s ohledem na dnešní diskusi připomínky zapracuje a do
pondělí 23. 1. 2017 by předložilo nový návrh Statutu OU k projednání.

Ačkoliv rektor vyjádřil prosbu o mimořádné zasedání kvůli dalším návazným do-
kumentům, po diskusi bylo stanoveno, že nový návrh bude projednán na řádném,
únorovém zasedání AS OU.

Dvořáček odešel.

Šumberová prezentovala ještě dvě změny, které byly OU doporučeny po právním
prozkoumání na MŠMT.

• U formulace období působnosti se nebude uváděno slovo „nejvýše“,

• při nezaplacení poplatku nelze řízení nezahájit, je nutné postupovat formou
výzvy. Tato část bude s ohledem na doporučení MŠMT přeformulována.

Hosté FF opustili zasedání. Martínek a Hladík opusitili zasedání.

2. Informace o přípravách Jednacího řádu AS OU

Mostýn stručně informoval o přípravách JŘ AS OU. Poděkoval za všechny podněty
od senátorů. Volební řád bude diskutován s kancléřkou Šumberovou.

Vajgl se zeptal, ve kterém z dokumentů bude uvedena volba rektora.
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Šumberová odpověděla, že v Jednacím řádu OU. Volební řád OU bude popisovat
pouze mechanizmus volby senátorů do AS OU.

Prorektorka Tomášková odešla.

3. Řešení otázky kvality a ceny dodávaného materiálu a IT techniky

Kvestorka Nevludová uvedla, že reakci na podnět Rumpela rozeslala senátorům
a připomínky jí mohou senátoři zaslat emailem. Stručně tento dokument oko-
mentovala. Uvedla, že zákon o veřejných zakázkách v mnohém komplikuje práci
nejen nám. Upozornila, že kvalitu dodávky je možné vždy řešit s tajemníkem fa-
kulty nebo přímo s p. Beierovou, která zajistí dodání zboží v potřebné kvalitě.
Řekla, že bohužel požadavky napříč OU jsou natolik specifické, že pro firmy není
lukrativní se o tyto veřejné zakázky ucházet, protože prakticky každý objednaný
kus je originál. Dá se tomu předejít tím, že se bude nákup zboží pro OU nějak
unifikovat, což by zjednodušilo proces výběrových řízení, ale je otázkou, zda by
to vedlo k větší spokojenosti zaměstnanců.

Čabalová se dotázala, proč je zboží od firmy někdy i o třetinu dražší.

Nevludová vysvětlila, že při výběrovém řízení je soutěžena cena tzv. základního
spotřebního koše, který si na OU vydefinujeme sami podle množství odběru da-
ných komodit. Zboží mimo tento koš pak může být dražší.

Honová připomenula, že dotazy k tomuto bodu po přečtení obdržených materiálů
mohou senátoři zasílat emailem.

Ostatní body programu byly přeloženy na další zasedání.

.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 20. února 2017, čas a místo bude
upřesněno.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 22. ledna 2017
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