
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 26. 6. 2017

Číslo jednací: OU-50423/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Kusák, Rumpel, Václavíková, Honová, Mostýn, Po-
pelka, Zapletalová, Dvořáček, Hladík, Glumbíková, Čabalová, Surůvka, Michel, Ma-
decká, Pospíšil, Mantič, Pezda, Čapandová, Bjelončiková, Waloszek, Drdáková, Bu-
reš, Drozd (host), Tomašková (host), Petrucijová (host), Šumberová (host), Nevludová
(host)

Nepřítomni: Homza

Omluveni: Seberová, Ferdiánová, Vajgl, Krupa, Gojová, Krausová, Kazík, Vovk, Škuta,
Kubančáková, Minařík

Přítomných studentů: 9

Přítomných akademiků: 15

Program zasedání

1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
2. Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2016 (přílohy 1-4)
3. Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity
4. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity
5. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-

ností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Ostravské univerzity

6. Volební řád Akademického senátu Ostravské univerzity
7. Jednací řád Akademického senátu Ostravské univerzity
8. Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity
9. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob

10. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty sociálních studií OU
11. Diskuse k odměňování senátorů studentské komory za činnost pro AS OU
12. Návrh na rozdělení dodatečných financí v rozpočtovém okruhu I., zaslaných

MŠMT na vysoké školy dne 30. května 2017 (přílohy 5-7)
13. Různé.
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Akademický senát

Předsedkyně zahájila zasedání a přivítala přítomné hosty.
Vzhledem k tomu, že studentka Anna Bangoura ukončila studium na FF OU dne

22. května a v době zasedání senátu téhož dne již nebyla studentkou OU a tedy ani
členkou AS OU, ale přesto na tomto zasedání hlasovala, musely být na program tohoto
zasedání znovu zařazeny 3 body, o nichž AS OU hlasoval 22. května (bod 1, 8 a 9),
protože na květnovém zasedání byl senát usnášeníschopný jen těsně.

V této souvislosti požádala předsedkyně Honová o odsouhlasení změny programu.

Hlasování
Usnesení: AS OU souhlasí se změnou programu v následujícím pořadí:

1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016
2. Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity
3. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob
4. Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2016 (přílohy 1-4)
5. Návrh na rozdělení dodatečných financí v rozpočtovém okruhu I., zaslaných

MŠMT na vysoké školy dne 30. května 2017 (přílohy 5-7)
6. Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity
7. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity
8. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-

ností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Ostravské univerzity

9. Volební řád Akademického senátu Ostravské univerzity
10. Jednací řád Akademického senátu Ostravské univerzity
11. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty sociálních studií OU
12. Diskuse k odměňování senátorů studentské komory za činnost pro AS OU
13. Různé.

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 0.
Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně uvedla, že mandát za studentku Bangouru přijal náhradník za FF,
Mgr. Jan Pezda.

1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016

Kvestorka Nevludová stručně okomentovala dokument, který již byl projednáván
na předchozím zasedání.

Čabalová se zeptala na uvádění počtu double degree v tabulkách – je započteno
Lugano a nový obor FU?
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Kvestorka uvedla, že v případě Lugano se nejedná o double degree, obor FU
vzniknul až nyní, tedy bude uváděn ve výroční zprávě za tento rok.

Další dotazy nebyly vzneseny, proto předsedkyně vyzvala k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 v před-
ložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

2. Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity

Kancléřka Šumberová sdělila, že dokument byl projednán na předchozím zase-
dání, byla pozdržena jeho registrace na MŠMT kvůli zmíněným důvodům souvi-
sejícím s květnovým zasedáním AS OU.

Přišel Popelka a Pezda.

K dokumentu nebyly vzneseny dotazy, proto předsedkyně požádala o hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Statut Rady pro vnitřní hodnocení Ostravské univer-
zity v předložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

Přišla Zapletalová a Michel.

3. Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických
osob

Kvestorka stručně okomentovala dokument, který byl rovněž diskutován na před-
chozím zasedání.

Nebyly vzneseny dotazy a předsedkyně Honová požádala o hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých
vkladů do právnických osob v předložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.
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4. Výroční zpráva o činnosti Ostravské univerzity za rok 2016 (přílohy 1-4)

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů a na základě pokynů MŠMT byla vypracována Výroční zpráva o činnosti
Ostravské univerzity za rok 2016. MŠMT opět pozměnilo strukturu celé výroční
zprávy a zčásti také vykazovaná data s cílem sjednotit povinně vykazované údaje
ze strany jednotlivých VŠ, a zároveň umožnit jednotlivým VŠ zohledňovat při vyka-
zování činnosti strukturu vlastních Dlouhodobých záměrů a dalších strategických
dokumentů.

Na základě pokynů MŠMT připravilo vedení Ostravské univerzity i v souvislosti
s přípravou Zprávy o vnitřním hodnocení Výroční zprávu o činnosti za rok 2016
v následující podobě:

• Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2016 – textová část (včetně tabulkových
příloh – v tuto chvíli zasíláme tabulkové přílohy ve formě xls, pro umožnění
lepší kontroly dat; tabulkové přílohy zasíláme navíc v členění po fakultách) –
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 (přesně daná struktura)
• Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 – vyhodnocení plnění Strategického

záměru OU za rok 2016 Příloha č. 3 – zde byla zvolena vlastní podoba ve
formě xls tabulky, která vyhodnocuje plnění jednotlivých indikátorů Aktuali-
zace Strategického záměru pro rok 2016
• Fakta a čísla o Ostravské univerzitě za rok 2016 Příloha č. 4 – byla zvolena

vlastní podoba zjednodušeného grafického znázornění vybraných ukazatelů
za rok 2016, včetně trendů za posledních pět let.

Kancléřka Šumberová uvedla, že zaslaná verze zprávy ještě neprošla jazykovou
korekturou, nyní se provádějí jazykové a stylistické opravy.

Václavíková se zeptala, zda dokument projde také typografickou korekturou a upo-
zornila na celou řadu typografických chyb.

Kancléřka odpověděla, že ano. Vedení má v plánu využít odborníky z KMA.

Badošek upozornil, že plošné grafy (čtverce) v sekci Fakta a čísla (např. str. 11)
proporčně nesedí s uvedenými daty.

Prorektor Drozd vysvětlil, že proporce jsou myšleny obsahově a v tomto smyslu
jsou správně.

Václavíková se zeptala na slovo rektora, které se jí v dokumentu nezobrazuje.

Kancléřka odpověděla, že slovo rektora je nyní v procesu přípravy a bude dopl-
něno.

Žádné další dotazy nebyly vzneseny a předsedkyně Honová požádala o hlaso-
vání.
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Hlasování

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění, schvaluje Výroční zprávu o činnosti OU za
rok 2016.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

5. Návrh na rozdělení dodatečných financí v rozpočtovém okruhu I., zaslaných
MŠMT na vysoké školy dne 30. května 2017 (přílohy 5-7)

Kvestoka Nevludová představila dokument a sdělila, že vedení při rozdělení doda-
tečných financí zvolilo dělení dle metodiky (koeficient A+K) stejně, jako byl dělen
původní rozpočet. Protože způsobů, jak dodatečné finance rozdělit je mnoho,
vedení nechává rozhodnutí na AS OU.

Protože předseda EK AS OU byl nepřítomen, předsedkyně Honová shrnula zá-
věry jednání EK (viz 2017-06-23 Výsledek elektronického hlasování.docx), v rámci
kterého byl dokument ekonomickou komisí schválen. Zároveň uvedla, že v zá-
pisu z jednání EK AS OU kolega Vajgl doplnil své stanovisko (senátoři materiál
obdrželi elektronicky), kde poukazuje, že rozdělení nereflektuje nesystémovou
změnu, která byla provedena při rozdělení původní částky rozpočtu a v důsledku
toho předložený návrh výrazně znevýhodňuje ÚVAFM.

Kvestorka řekla, že názor Vajgla chápe, znovu uvedla, že možností rozdělení je
více a že je vedení připraveno respektovat názor a rozhodnutí AS OU.

Z dokumentu Vajgla jasně plynulo, že je zásadně proti tomuto návrhu, nicméně
nikdo z přítomných senátorů neobdržel podnět k detailnější diskusi ohledně doku-
mentu, a tak nebyly vzneseny žádné dotazy a předsedkyně vyzvala k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Návrh na rozdělení dodatečných financí v rozpočto-
vém okruhu I., zaslaných MŠMT na vysoké školy dne 30. května 2017 v před-
ložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdrželi se: 6.

Usnesení bylo přijato.

6. Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity

Prorektorka Petrucijová okomentovala novelizaci Studijního a zkušebního řádu
OU v souladu s novelou vysokoškolského zákona a správním řádem. Dokument
byl projednáván na květnovém zasedání AS OU. Do dokumentu byly zapracovány
připomínky AS OU, fakult i právního oddělení.
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Předsedkyně Honová sdělila, že právní stanovisko k dokumentu je, že Návrh
Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity ze dne 6. června 2017 je
v souladu s platnou legislativou.

Přišel Surůvka.

Mostýn za LK AS OU uvedl, že dokument projednali, nicméně z důvodu nízkého
počtu hlasujících nebyl dokument schválen (viz Zápis o elektronickém hlasování
členů LK AS OU ve věci posouzení VP na jednání AS OU 26.06.2017.docx). LK
AS OU přikládá také své poznámky (viz Poznámky LK AS OU k projednaným
VP 26062017.docx).

LK AS OU má tyto návrhy a dotazy:

• V čl. 4/5 LK navrhuje zaměnit výraz „interními řídícími akty“ za „opatřením
rektora nebo opatřením děkana“ (srozumitelnější s ohledem na užitou termi-
nologii).

• Dále se Mostýn za LK zeptal, proč byla vypuštěna z dokumentu slovenština,
jako přípustný jazyk (čl. 4/10), když v souvisejícím čl. 40/12 zůstává.
Prorektorka Petrucijová uvedla, že to vzniklo patrně nedopatřením a bude
doplněno.

• Mostýn se zeptal na čl. 51, kde LK navrhuje vypustit formulaci „popřípadě
o další vyučující“.
Petrucijová vysvětlila, že na předmětu se může podílet kromě garanta vy-
učující (případně více vyučujících) a také cvičící, proto je formulace takto
uvedena a nelze ji vynechat. Dále doplnila k předmětům vylučujícím, že se
vážou k celému studiu.

• Mostýn dále diskutoval čl. 41/7 – slovní spojení „aktuální české i zahraniční
odborné literatury“ v souvislosti se psaním závěrečných prací např. z oblasti
historie.
Petrucijová souhlasila, že slovo „aktuální“ bude nahrazeno slovem „rele-
vantní“.
Dále souhlasila s doplněním formulace „pokud není opatřením děkana sta-
noveno jinak“ v čl. 42/2 v souvislosti s počtem výtisků závěrečné práce
a akceptovány budou i typografické úpravy, na které LK AS OU upozornila.

Madecká prezentovala dotazy za SK AS OU:

• čl. 3/12 – popis předmětů v portálu a dodržování těchto parametrů.
Petrucijová uvedla, že povinnost je dána čl. 5/5, pokud není dodržována,
je nutné na to upozornit pedagogického poradce, VK, proděkany, případně
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děkany. Je také možnost na to upozornit v rámci evaluací. Nástroj tedy
existuje a je pouze potřeba jej využívat.
• čl. 4/8 – co je myšleno aktivní účastí?

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že sylabus definuje povinnosti studenta
včetně účasti ve výuce. Pokud je absence objektivní (nemoc atp.), jeho
požadavek na konzultace je legitimní. Konzultace by neměla suplovat výuku.
V rámci následující diskuse byl tento názor ze strany akademiků podpořen
a formulace „aktivní účast“ je vnímána jako vhodná.
• čl. 8/2 – proč je zde uveden i CIT?

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že CIT spravuje agendu STUDENT,
proto je jejich přítomnost nutná.
• čl. 10/9 – lze zde doplnit anglický jazyk?

Petrucijová odpověděla, že toto je ošetřeno na úrovni tří článků a zde to
uváděno nebude.
• v čl. 13 bylo kdysi zakotveno (jako odst. 12), že se povinné předměty (statut

A) studentům nebudou krýt v rozvrhu. Lze to doplnit?
Petrucijová odpověděla, že již na předchozím zasedání byla tato otázka
dlouho diskutována a není možné všem studijním oborům zajistit, aby nedo-
cházelo ke kolizi. Vždy ale případné rozvrhové kolize řeší tajemníci kateder
ve prospěch studenta.
Pospíšil navrhnul, aby senátoři zvážili hlasování o doplnění tohoto bodu.
Václavíková podotkla, že již minule byly vysvětleny důvody, proč to nelze
zajistit – resp. jak by tento bod omezil výběr oborů při dvouoborových učitel-
ských studijních programech a jaké negativní důsledky by to mělo na počty
studentů. Při zachování široké nabídky je technicky nemožné to zajistit, proto
shledává doplnění takového bodu jako naprosto nepřijatelné.
• čl. 14/5 – jak je to s dobou studia?

Prorektorka Petrucijová uvedla, že standardní doba studia je uvedena v akre-
ditaci každého studijního programu (např. u Bc oborů 3 roky).
• čl. 18/11b – ve spojení podmiňující a podmiňovaný předmět – o jaké před-

měty se jedná?
Petrucijová uvedla, že se jedná o předměty, které na sebe navazují (jeden
vyžaduje absolvování jiného).
Kancléřka Šumberová doplnila, že MŠMT doporučilo vyhýbat se cizím slo-
vům a jedná se o dříve uváděný název prerekvizity.

Zapletalová se zeptala na čl. 41/6 – s prosbou o vysvětlení, proč byla horní hranice
rozsahu pro Bc. práci stanovena na 60 stran, což je zároveň rozsah i pro DP.
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Petrucijová uvedla, že je zde záměrně slovo „doporučený“, a dodatek „neurčí-li
děkan formou opatření jinak“. Nepochybně to bude na různých fakultách různé.
Upřesnění ve smyslu normostrany je možné doplnit.

V rámci diskuse byly dotazy, zda je horní hranici rozsahu BP nutné uvádět a od-
pověď vedení byla, že požadavek vzešel od vedení všech fakult.

Zapletalová se zeptala, které konkrétní fakulty toto chtěly a proč.

Ačkoli prorektorka řekla, že to byl požadavek všech fakult, z další diskuse v plénu
vyplynulo, že k tomuto požadavku se přihlásila jedna fakulta.

Mantič se rovněž zeptal, jestli má prorektorka v této souvislosti přehled o nárůstu
žádostí o 3. termín (tzv. děkanský).

Prorektorka odpověděla, že si je vědoma značného nárůstu těchto žádostí. Uvedla,
že tento bod byl rovněž dlouho diskutován a je nutné si uvědomit dopad na pro-
dlužování studia a s tím spojené náklady, které při nadstandardní době studia již
nejsou financovány MŠMT.

Mantič se zeptal na případné oddělení obhajoby od státnic z předmětů.

Petrucijová odpověděla, že tato otázka byla projednávána a po konzultaci s dě-
kany byl vysloven názor, že se oddělit nemá.

Zapletalová se dotázala na čl. 81/3 – počet vedených prací na jednoho akademika.

Prorektorka Petrucijová řekla, že názory se velmi liší, hlídání kvality nás ale nutí
přijmout jistá opatření. Avšak byla zde ponechána formulace „nestanoví-li děkan
jinak,“ tedy případná změna bude v kompetenci fakult.

Zapletalová doplnila, že tato formulace v původním návrhu SaZŘ nebyla a dodala,
že SaZŘ je nadřazený dokument a že takto budou na děkana zbytečně přenášeny
kompetence, které by měly být stanoveny jasně – i v zájmu ochrany pracovišť,
které se s vysokým počtem prací na akademika potýkají.

Drozd doplnil, že SaZŘ se bude určitě průběžně aktualizovat, uvidí se, co ukáže
praxe.

Pospíšil se dotázal na čl. 39/1b. Nyní je SZZ ve studijním plánu jako předmět A,
není tedy tento bod rozporný?

Prorektorka Petrucijová odpověděla, že v nových studijních programech to tak už
nebude moci být, proto to v rozporu nebude.

Zapletalová upozornila, že v čl. 50/2 asi vypadla druhá polovina formulace týkající
se specifikace personálního zabezpečení studijních programů v oblasti umění (viz
Akreditační standardy – Nařízení vlády č.274/2016 - např. str. 17): „. . . studijních
programů z oblasti umění mohou být též garantovány akademickými pracovníky
s odpovídající uměleckou erudicí . . . “.
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Petrucijová odpověděla, že pokud to akreditační standarty připouštějí tak ano, lze
to doplnit.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v před-
ložené podobě s výše uvedenými formálními změnami.

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 1, zdrželi se: 4.

Usnesení bylo přijato.

7. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univer-
zity

Prorektor Drozd stručně okomentoval předložený Řád habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem Ostravské univerzity, který již byl projednán ve Vědecké
radě OU.

Žlutě zvýrazněné pasáže jsou návrhy úprav ze strany právního oddělení, formál-
ního charakteru. Stanovisko právního oddělení viz příloha: právní stanovisko Rad
habilitacniho a jmenovaciho rizeni.pdf

Mostýn uvedl za LK AS OU výsledky projednání viz Zápis o elektronickém hlaso-
vání členů LK AS OU ve věci posouzení VP na jednání AS OU 26.06.2017.docx
a zmínil dvě poznámky k dokumentu (viz Poznámky LK AS OU k projednaným
VP 26062017.docx).

Odešel Waloszek.

K dokumentu nebyly vzneseny dotazy a předsedkyně Honová požádala o hlaso-
vání.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profe-
sorem Ostravské univerzity v předložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 1.

Usnesení bylo přijato.

8. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností Ostravské univerzity

Rektor OU předkládá AS OU ke schválení v souvislosti s novelou zákona o vy-
sokých školách vnitřní předpis Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých
vkladů do právnických osob.
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Právní stanovisko k dokumentu: Návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělá-
vací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity ze dne 13. června 2017
je v souladu s platnou legislativou.

Kancléřka Šumberová shrnula postup příprav dokumentu a sdělila, že předložený
dokument je již schválen RVH OU.

Přišel Waloszek.

Mostýn prezentoval názor LK AS OU (viz Zápis o elektronickém hlasování členů
LK AS OU ve věci posouzení VP na jednání AS OU 26.06.2017.docx a od-
kázal na poznámky k dokumentu (viz Poznámky LK AS OU k projednaným
VP 26062017.docx).

LK AS OU má tyto návrhy a dotazy:

• formální přečíslování odstavců – bude opraveno.

• po diskusi formulace „sociální partner“ bude upraveno na vhodnější spojení
„zainteresovaný subjekt“.

• škála hodnocení nesouvisí s hodnocením A-F u studia, rozvržení odpovídá
možnostem, které mohou nastat, a není důvod jej měnit.

• poznámka k čl. 10/1 – bude opravena dle návrhu LK AS OU.

• čl. 11/1 zůstane v původním znění.
Šumberová uvedla, že dokument bude provázán s Kariérním řádem OU, kde
bude vše popsáno obecně, oborová specifika pak budou ve standardech.
Práce v orgánech jako např. AS OU je zde uvedena jako „jiná činnost“. Takto
to také bylo diskutováno v RVH OU.

• typografická úprava v čl. 8/2 bude zapracována.

Badošek se dotázal, jak bude díky těmto dokumentům zajištěno dlouhodobé plá-
nování kariéry zaměstnance, když kariérní řád má toto zajišťovat, ale standardy
pro tento kariérní řád jsou stanoveny Opařením rektora, což je norma velmi flexi-
bilní.

Kancléřka Šumberová odpověděla, že Kariérní řád OU bude určovat pravidla
a procesní postupy. Co se bude hodnotit, bude uvedeno ve standardech. To, že
standardy nebudou náhodné, je zajištěno tím, že musí projít schvalováním RVH
OU, jakožto orgánem garantujícím kvalitu.

Prorektor Drozd doplnil, že chápe, co má kolega Badošek na mysli. Nicméně
měnit kariérní řád znamená vždy žádat MŠMT o změnu a to by komplikovalo
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samotné procesy, proto rozvržení toho, co ve kterém dokumentu bude uváděno,
bylo zvoleno právě takto.

Zapletalová se zeptala na čl. 5/5 bod i).

Šumberová odpověděla, že možností je více. Již nyní je nastavena spolupráce
s absolventy a vedení plánuje tuto oblast rozvíjet. Je také možnost komunikovat
se zaměstnavateli atp. Nutnost zajištění těchto aktivit nám ukládá NAÚ.

Proběhla krátká diskuse k možnostech získat relevantní data s ohledem na různá
oborová specifika (např. umělecké obory).

Další dotazy nebyly vzneseny.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí
a s nimi souvisejících činností Ostravské univerzity v předložené podobě s výše
uvedenými formálním úpravami.

Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 3.

Usnesení bylo přijato.

9. Volební řád Akademického senátu Ostravské univerzity

Kanclléřka Šumberová stručně okomentovala stručně předložený návrh Voleb-
ního řádu Akademického senátu Ostravské univerzity, který byl projednán na
květnovém zasedání AS OU.

Právní stanovisko k dokumentu: Návrh Volebního řádu Akademického senátu
Ostravské univerzity ze dne 13. června 2017 je v souladu s platnou legislativou.

Mostýn prezentoval názor LK AS OU (viz Zápis o elektronickém hlasování členů
LK AS OU ve věci posouzení VP na jednání AS OU 26.06.2017.docx a od-
kázal na poznámky k dokumentu (viz Poznámky LK AS OU k projednaným
VP 26062017.docx).

LK AS OU má tyto návrhy a dotazy:

• čl.3/3 – Šumberová odpověděla, že ano, každý si musí zvolit jenom jednu
příslušnost.

• čl. 4/1 – Kancléřka Šumberová ověří, jak je to s uplynutím lhůty a formulace
bude doplněna.

• čl. 4/2 – slovo řádné nelze vypustit. Kdyby byl senát rozpuštěn, nastalo by
období mimořádné.
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• čl. 4/2d – bude doplněno.
Šumberová upozornila na případné komplikace u dlouhodobých pobytů v za-
hraničí, nicméně předsedkyně Honová řekla, že tento bod byl diskutován
a AS OU požadoval doplnit.

• čl. 5/1 – Šumberová uvedla, že díky elektronizaci voleb bude volební komise
(stejně jako další komise AS OU) volena na celé období.

• čl. 6/1 bude opraveno dle návrhu LK AS OU.

• čl. 6/3 – Šumberová uvedla, že formulace byla diskutována a tato podoba
byla navržena právním oddělením.
Odešla Bjelončíková.

• čl. 7/2 bude opraveno dle návrhu LK AS OU.

• čl. 12/3 – bude stálá komise, tedy je irelevantní.

• čl. 14/4 – bude opraveno dle návrhu LK AS OU.

Hlasování: Usnesení: AS OU schvaluje Volební řád Akademického senátu Ost-
ravské univerzity v předložené podobě s výše uvedenými změnami.

Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdrželi se: 2.

Usnesení bylo přijato.

10. Jednací řád Akademického senátu Ostravské univerzity

Právní stanovisko k dokumentu: Návrh Jednacího řádu Akademického senátu
Ostravské univerzity ze dne 12. června 2017 je v souladu s platnou legislativou.

Mostýn prezentoval názor LK AS OU (viz Zápis o elektronickém hlasování členů
LK AS OU ve věci posouzení VP na jednání AS OU 26.06.2017.docx a od-
kázal na poznámky k dokumentu (viz Poznámky LK AS OU k projednaným
VP 26062017.docx).

Předsedkyně Honová doplnila, že rektor připomínkoval dokument (viz Stano-
visko rektor Jednaci rad ASOU.pdf) a doporučil zvážit AS OU diskusi nad me-
chanismem přijímání rozhodnutí o tajném způsobu hlasování.

Šumberová doplnila, že důvodem tohoto návrhu je jednotnost dokumentů na OU
(VR OU i RVH OU má tajné hlasování ošetřeno dle návrhu pana rektora).

Václavíková řekla, že návrh rektora i vedení podporuje, nicméně praxe v senátech
ukazuje, že nejen studenti, ale bohužel také akademici nejsou ochotni svůj názor
prezentovat otevřeně a veřejně. Měli bychom se tedy zabývat otázkou proč tomu
tak je. Dle jejího názoru jsou pouze dvě možnosti – buď jsou senátoři za svůj názor
na pracovištích postihováni nebo se domnívají, že tyto platformy nejsou otevřeny
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jim naslouchat. Každopádně snahy o změnu, které diskutovala s vedením AS
OU dlouhodobě, nebyly úspěšné a má pocit, že direktivním omezením možnosti
vyjádřit se tajně bude přijímání rozhodnutí ještě komplikovanější. Raději by uvítala,
kdyby byla snaha podniknout kroky k tomu, aby se atmosféra těchto platforem
napravila a nebylo by pak potřebné zakotvovat přísnější opatření do podobných
dokumentů.

Následovala krátká diskuse, z níž vyplynulo, že v současné době není vhodné
takové opatření do Jednacího řádu A OU zakotvovat.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Jednací řád Akademického senátu Ostravské univer-
zity v předložené podobě, s ponecháním čl. 13/4 v současném znění.

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 2.

Usnesení bylo přijato.

11. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty sociálních studií OU

Glumbíková prezentovala předložený dokument FSS.

Kancléřka Šumberová sdělila, že vedení doporučuje fakultám předkládat ma-
teriály v hierarchii, která je svazuje, tj. nejdříve statut, terpve poté další vnitřní
předpisy.

Právní stanovisko k dokumentu: Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty
sociálních studií OU ze dne 6. června 2017 je v souladu s platnou legislativou
a vnitřními předpisy Ostravské univerzity.

Mostýn prezentoval názor LK AS OU (viz Zápis o elektronickém hlasování členů
LK AS OU ve věci posouzení VP na jednání AS OU 26.06.2017.docx a od-
kázal na poznámky k dokumentu (viz Poznámky LK AS OU k projednaným
VP 26062017.docx). Kromě doporučení změny užitých zkratek upozornil na to,
že dle Statutu OU, čl. 11/13 schvaluje návrhy studijních programů RVH OU, což
v předloženém návrhu není uvedeno a je zde povinnost předkládat jej VR OU. Bez
této změny není možné dokument schválit, protože by byl v rozporu se Statutem
OU.

Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty sociálních studií
se změnou v čl. 3/2a dle návrhu LK AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.
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12. Diskuse k odměňování senátorů studentské komory za činnost pro AS OU

Madecká prezentovala požadavky SK AS OU ohledně oceňování studentů za
účast na zasedání v původní výši 800,-Kč za každé zasedání (nebo alespoň 500,-
Kč za každé zasedání) a také za aktivity na různých univerzitních akcích (Jsme
Ostravská!, Adventní nakupování, atp.). Řekla, že doposud neobdrželi finance.

Odešel Rumpel.

Kvestorka popsala čerpání financí přidělených AS OU za rok 2016 a podotkla, že
stipendia studentům činila 75% celkového rozpočtu senátu a téměř celý rozpočet
byl vyčerpán už v průběhu roku. Zdůraznila, že stejně jako každá jiná zakázka
na OU nesmí být rozpočet AS OU přečerpán, proto nebylo možné vyplácet další
stipendia na konci minulého roku. Letos má senát rozpočet navýšen na 300 tis.
Kč, a ke dni zasedání bylo vyčerpáno necelých 60 tis. Kč.

Václavíková reagovala, že jí čerpání rozpočtu AS OU připadá naprosto nekon-
cepční. Už loni žádala vedení AS OU o plán čerpání financí (předkalkulaci) tak,
jak se to dělá u každé jiné zakázky a vedení jej přislíbilo, nicméně nepředložilo.
Známe-li výši přidělených prostředků, musíme být schopni odhadnout jak, a za co
se budou čerpat – a to i v případě studentské komory – většina akcí se opakuje
každý rok, a proto není tak složité odhadnout jejich finanční zátěž. V opačném
případě je čerpání nesystémové a nespravedlivé, a to i vůči studentům (ti, kteří
chodili začátkem roku peníze dostanou, ti, kteří chodili na konci roku, peníze ne-
dostanou, protože na ně „nezbylo“.) Také podotkla, že jí připadá zcela nelogické,
aby z rozpočtu AS OU byly hrazeny celouniverzitní akce typu Jsme Ostravská!
Tyto akce by měly být financovány ze stipendijního fondu rektora nebo fondů
fakultních. Rozpočet senátu by měl být prioritně využit na zajištění fungování
senátu. Zdůraznila, že nechce studentům upírat finance za jejich práci, jenom
chce, aby odměňování bylo koncepční a spravedlivé a to by předem připravený
plán/odhad rozpočtu zajistil.

Madecká uvedla, že akce Adventní nakupování a Velikonoční nakupování byly
poprvé zorganizovány až když byla ona senátorka. Předtím organizovány nebyly.
Proto se s nimi ani nepočítalo a zasáhlo to do rozpočtu AS OU. Tyto akce a další,
jsou pořádané SK AS OU – čímž je reprezentován celý AS OU. Studenti při těchto
akcích jsou v roli studentských senátorů, a proto jsou akce hrazeny z rozpočtu
AS OU.

Kvestorka doplnila, že v případě, že by tyto akce měly být financovány z fondu
rektora, bylo by nutné fond naplnit z fondů fakultních a toto je ne vždy vstřícně
přijato ze strany fakult. Také doplnila, že peníze AS OU je možné čerpat mnoha
způsoby a to není využíváno - např. na školení senátorů, na zajištění občerstvení
na zasedání, atd.
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Dvořáček sdělil, že se domnívá, že pokud studenti peníze chtějí a nárokují se,
měli bychom jejich názor akceptovat a peníze jim vyplácet.

Kancléřka Šumberová řekla, že celouniverzitní akce jsou hrazeny z fondu rektora.
Dodala, že AS OU je jediná zakázka na univerzitě, která předběžný plán čerpání
financí nepředkládá a domnívá se, že by předkládán být měl.

Madecká upřesnila, že na celouniverzitních akcích typu Jsme Ostravská! nebo
Májales mají studenti SK AS OU své stánky, kde reprezentují AS OU, a proto byla
účast na těchto aktivitách hrazená z rozpočtu AS OU.

Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU souhlasí, aby SK AS OU byla vyplacena částka 500,-Kč kaž-
dému studentovi za každé zasedání, kterého se účastnil v období leden – červen
2017.

Výsledek hlasování: pro: 15, proti: 1, zdrželi se: 4.

Usnesení bylo přijato.

13. Různé

• Honová navrhla plán zasedání na druhou polovinu roku v termínu každé třetí
pondělí v měsíci od 14 hod. Další zasedání tak bude 18. 9. 2017.

• Drozd stručně informoval o stavu projektů a zmínil, že doc. Eliáš z KBE PřF
získal cenu Neuron.

• Mostýn se dotázal na stav příprav projektu stavby nové budovy FU, který byl
prezentován dříve. Šumberová stručně popsala stav příprav žádosti a průběh
jednání s městem.

Termín dalšího zasedání AS OU byl stanoven na 18. září 2017 ve 14:00 hod., místo
bude upřesněno.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 10. července 2017
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