
Akademický senát

Zápis z mimořádného zasedání AS OU 6. 2. 2017

Číslo jednací: OU-6474/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Ferdiánová, Vajgl, Vác-
lavíková, Honová, Mostýn, Popelka, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Krupa, Gojová,
Krausová, Kazík, Špiláčková, Čabalová, Surůvka, Michel, Vovk, Madecká, Pospíšil,
Mantič, Kubančáková, Minařík, Waloszek, Drdáková, Lata (host), Drozd (host), Toma-
šková (host), Petrucijová (host), Nevludová (host), Kočířová (host)

Omluveni: Hladík, Škuta, Bangoura, Čapandová, Hašková, Bukur

Přítomných studentů: 7

Přítomných akademiků: 23

Program zasedání

1. Projednání nové verze návrhu Statutu OU

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

1. Projednání nové verze návrhu Statutu OU

Rektor poděkoval senátorům, že se dostavili na mimořádné zasedání. Shrnul,
jakým způsobem byl Statut vytvářen, a podotkl, že v případě schválení dokumentu
v únoru, bude možné již provést změny v poplatcích za studium což je pro některé
fakulty zásadní. Zopakoval, že při tvorbě dokumentu mělo vedení dva cíle – jednak
popsat stávající strukturu OU komplexně a za druhé představit univerzitu jako
celek. Poté stručně okomentoval změny, které byly provedeny na základě diskuse
z minulého zasedání AS OU a podkladů, které zaslali senátoři za jednotlivé fakulty.

Předsedkyně Honová řekla, že na podnět senátorů pozvala na zasedání také
Mgr. Kočířovou za právní oddělení, a dala slovo předsedovi Legislativní komise
AS OU.

Mostýn seznámil senátory s výsledky jednání LK AS OU a závěrem: Návrh Sta-
tutu OU je v souladu se zvláštními právními předpisy a vnitřními předpisy OU
(viz příloha Zápis o hlasování členů LK AS OU ve věci posouzení návrhu Sta-
tutu OU.pdf). Upozornil, na nutnost oprav formálních chyb vzniklých v důsledku
přečíslování.
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Honová vyzvala zástupce fakult, aby se vyjádřili, do jaké míry byly jejich připo-
mínky zapracovány.

Čabalová uvedla, že FU nesouhlasí s tím, aby ve Statutu OU byla zakotvena
nutnost používání jednotného vizuálního stylu OU.

Drozd reagoval, že v současné době je brand management trendem. Pokud to
nebude ve Statutu OU, může to být ošetřeno Opatřením rektora.

Badošek za PdF konstatoval, že nebyly využity jejich doporučené formulace
a domnívá se, že ačkoliv byly problematické pasáže upraveny, podstata výroků
zůstala nejasná. V případě pracovních skupin (čl. 22), vyhození příslušného od-
stavce neřeší požadovanou „dobrovolnost“. K tomuto má PdF zásadní výhrady.

Za FF uvedl Popelka, že některé změny byly zapracovány, ale základní pohled na
vztah fakult vůči univerzitě má FF odlišný od vztahu vymezeného Statutem OU.
Podoknul, že některé změny, které požadoval děkan FF zapracovány nebyly.

Za FSS Gojová poděkovala za zapracování některých připomínek, nicméně řekla,
že pořád existují sporné body – konkrétně články 14, 20, 21,22 odst. 4 a článek
24.

Za PřF uvedl Vajgl, že kromě čl. 21 byly zapracovány všechny připomínky.

Za LF uvedl Martínek, že detailní popis připomínek prezentovali na minulém
zasedání.

Kočířová za právní oddělení sdělila, že připomínky senátorů včetně reakce na
ně obdržela před týdnem od předsedkyně AS OU Honové a z právního hlediska
je reakce na připomínky senátorů v pořádku. Poté vysvětlila některé formulace
v čl. 21, které senátoři připomínkovali, s ohledem na posty definované ZVŠ (rek-
tor, prorektoři, děkan, proděkani, kvestor) a také s ohledem na pojmy a posty,
které ZVŠ nedefinuje (ředitel CIT, UK, kancléř). V těchto případech podléhají pro-
cesy související se jmenováním a odvoláním zákoníku práce. Možnost odvolat
osobu z takového postu je podmíněno „doložkou o odvolatelnosti,“ která musí
být uvedena ve smlouvě se zaměstnancem. Zároveň je podmíněna možností za-
městnance kdykoliv z postu odejít z vlastní vůle. Tvorba smluv ale nepodléhá
kontrole AS OU. Pokud post kancléře nebude vymezen ve Statutu OU, může být
popsán v Organizačním řádu OU.

Václavíková se zeptala, jak by to bylo v případě nového rektora, který by buď post
chtěl ponechat, ale personálně obsadit někým jiným, případně by post kancléře
nechtěl vůbec. Jaká by byla možnost při neuvedení doložky odvolatelnosti ve
smlouvě provést takové změny?

Kočířová uvedla, že nový rektor by mohl navrhnout změnu Statutu OU.
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Václavíková odpověděla, že změnu statutu by musel ale schvalovat senát, tedy
by taková změna nebyla pouze v rukou rektora.

Kočířová souhlasila.

Rektor uvedl, že v současné verzi Statutu OU je uvedeno, že „rektor kancléře
ustavuje a odvolává v souladu se zákoníkem práce“, tedy doložku odvolatelnosti
do smlouvy dát musí.

Kočířová řekla, že z právního hlediska to tak být nemusí. Vysvětlila postup v pří-
padě odvolání. Pro případ, kdyby doložka odvolatelnosti sjednána nebyla, musel
by být uplatněn postup podáním výpovědi ze strany zaměstnavatele jen ze zá-
konných důvodů (např. nadbytečnost, porušení pracovních povinností).

Badošek se zeptal, zda lze vůbec odvolat kancléře z důvodu nadbytečnosti, pokud
je takový post zakotven ve Statutu OU.

Kočířová uvedla, že odvolat kancléře lze, pokud je sjednána doložka odvola-
telnosti, i bez uvedení důvodů. Z důvodu nadbytečnosti, pokud doložka odvo-
latelnosti není sjednána, lze podat výpověď. Nadbytečnost je však podmíněna
zrušením místa kancléře v Organizačním řádu OU popř. Statutu OU.

Surůvka se zeptal, jaké jsou kompetence kancléře. Může zastupovat rektora
v době nepřítomnosti?

Kočířová odpověděla, že kompetence jsou vymezeny ve Statutu OU.

Rektor doplnil, že kancléř v současné době řídí kancelář rektora a do jeho kom-
petencí spadá koordinace a komunikace s CIT a UK. Zopakoval, že zakotvením
pozice kancléře se vedení snaží zprůhlednit celou strukturu vedení OU.

Vovk odešel.

Mostýn se dotázal na čl. 33/6 – jak se budou stanovovat počty studentů a do jaké
míry bude v rukou fakult možnost to ovlivnit (jak bude celý proces probíhat)?

Rektor odpověděl, že ohledně tohoto článku byla také vedena dlouhá diskuse.
Počty studentů budou vycházet ze Strategického záměru OU, který je vždy vy-
tvářen ve spolupráci s děkany fakult, takže tato čísla budou diskutovat i oni.

Mostýn se zeptal, zda je ze zákona nutnost uvádět počty ve strategickém záměru
univerzity.

Kočířová citovala ze zákona paragraf, který to ukládá jako povinnost.

Drozd uvedl, že kdysi docházelo k tomu, že fakulty přijímaly studenty i nad určené
limity, což může výrazně měnit koeficient ekonomické náročnosti na univerzitě
a potažmo tedy „ředit“ finance na jednoho studenta.

Kvestorka doplnila, že KEN to ovlivňuje, ale momentálně jsme financováni podle
jiných parametrů.
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Pospíšil upozornil na překlepy ve Statutu OU.

Honová vyzvala senátory k hlasování, Mostýn požádal o tajné hlasování.

Tajné hlasování: AS OU schvaluje předložený návrh Statutu OU (Statut-OU-10-
revize - pro AS OU - 27. leden 2017.pdf)

Výsledek hlasování: pro: 6, proti: 16, zdržel se: 6, jeden hlasovací lístek byl
neplatný.

Návrh Statutu OU nebyl přijat.

Rektor poděkoval senátorům za názor. Z diskusí vyplynulo, že bude nutné pro-
blematický čl. 21 odstranit.

Gojová reagovala, že čl. 21 v kontextu přednesených připomínek (viz také minulé
zasedání) není jediným prioritním a byli bychom rádi, aby se pozornost vedení
OU při zapracování připomínek zaměřila stejnou měrou také na další diskutované
články.

Rektor požádal senátory o zaslání dalších částí, které požadují upravit, a to do
čtvrtku, 9. 2. 2017, vždy hromadně za fakultu. Zároveň vyzval senátory v rámci
zaslaných připomínek k vyjádření se nad zakotvením vizuálního stylu ve Statutu
OU.

.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 27. února 2017 od 16 hod., místo
bude upřesněno.

Zapsali: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 13. února 2017
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