
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 16. 5. 2016

Číslo jednací: OU-37847/90-2016

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Seberová, Kusák, Rumpel, Eliáš, Vajgl, Václavíková, Honová, Mostýn,
Popelka, Martínek, Dvořáček, Hladík, Krupa, Gojová, Špiláčková, Čabalová, Surůvka,
Michel, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, Čapandová, Kubančáková, Kurníková, Haš-
ková, Waloszek, Drdáková, Bukur, Šumberová (host), Nevludová (host), Plevová (host)

Nepřítomni: Krausová, Kazík

Omluveni: Červenková, Zapletalová, Vovk, Bangoura

Přítomných studentů: 11

Přítomných akademiků: 19

Program zasedání

1. Volba předsednictva AS OU
2. Projednání změny Vnitřního mzdového předpisu OU
3. Projednání Výroční zprávy o hospodaření OU za rok 2015
4. Informace o novele VŠ zákona a právní školení pro AS OU a senáty fakult
5. Schválení návrhu AS Fakulty sociálních studií OU na delegování Mgr. Marie Špi-

láčkové, Ph.D. do sněmu RVŠ
6. Různé

V úvodu místopředsedkyně Honová přivítala senátory.

1. Volba nového předsedy AS OU

Místopředsedkyně Honová zopakovala postup při volbě nového předsedy AS
OU dle Volebního a jednacího řádu AS OU a vyzvala senátory k podání návrhů
kandidátů.

Popelka navrhnul Honovou.

Dvořáček podotknul, že zástupci LF a PřF jsou již aktivní ve vedení univerzity,
proto by bylo dobré dát prostor zástupcům ostatních fakult.

Václavíková navrhla Rumpela a Eliáš jej představil, protože v současném složení
senátu působí krátce.

Čabalová navrhla Honovou.
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Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali, Rumpel však řekl, že předsedou by se
měla stát kolegyně Honová.

Poté místopředsedkyně Honová požádala Čabalovou a Michela o realizaci tajného
hlasování.

Hlasování: Senátoři byli srozuměni, že na hlasovací lístek napíšou jméno kandi-
dáta, pro kterého hlasují (Honová nebo Rumpel), případně uvedou nulu, pokud
se hlasování chtějí zdržet.

Výsledek hlasování: Honová: 26 hlasů, Rumpel: 2 hlasy, zdržel se: 2 hlasy.

Novým předsedou AS OU se stává Honová.

Honová poděkovala za důvěru a otevřela otázku volby místopředsedy AS OU
za komoru akademiků, kterou dosud zastávala. Dle VaJŘ probíhá tato volba od-
děleně podle komor, tedy hlasování se budou účastnit pouze senátoři akademické
komory.

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k podání návrhů na místopředsedu.

Václavíková navrhla Rumpela, ale ten kandidaturu nepřijal.

Seberová navrhla Badoška, který kandidaturu přijal. Protože nebyly vzneseny
další návrhy, přistoupilo se k hlasování.

Hlasování: Předsedkyně Honová upřesnila, že na hlasovací lístky senátoři na-
píšou „ano,“ v případě, že hlasují pro Badoška, „ne,“ v případě, že pro něj nehla-
sují, nebo „zdržuji se.“

Výsledek hlasování: ano: 15 hlasů, ne: 4 hlasy, nikdo se nezdržel.

Novým místopředsedou AS OU za komoru akademiků se stává Badošek.

2. Projednání změny Vnitřního mzdového předpisu OU

Předsedkyně Honová přivítala na zasedání kvestorku Nevludovou, kancléřku
Šumberovou a předsedkyni odborové organizace, PhDr. Ilonu Plevovou, PhD.
Poté požádala kvestorku, aby návrh nového mzdového předpisu představila. Pan
rektor se ze zasedání omluvil z důvodu služební cesty.

Kvestorka Nevludová řekla, že předložená podoba Vnitřního mzdového předpisu
OU je dočasná a bude se přepracovávat v rámci změn souvisejících s novelou
VŠ zákona tak, aby navazovala na kariérní řád. Důvodem pro nynější úpravu
je fakt, že nejnižší výše mezd v tabulkách nesplňuje zákonem danou minimální
mzdu. Doplatek do minimální mzdy doplácíme těmto zaměstnancům, ale není
to koncepční řešení. Dokument je výstupem dlouhých jednání, která probíhala
ve spolupráci s děkany jednotlivých fakult, do původní verze Vnitřního mzdového
předpisu OU se zasahovalo minimálně s cílem navýšení tarifních mezd.
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Kancléřka Šumberová doplnila, že došlo k navýšení tarifních mezd o 7% a na
žádost děkanů byla přidána možnost navýšení osobních příplatků.

Předsedkyně Honová požádala Mostýna, jako předsedu Legislativní komise AS
OU, aby se za LK k dokumentu vyjádřil.

Mostýn stručně shrnul části dokumentu, které LK vnímá jako problematické (viz
Priloha 4 Zapis z jednani LK AS OU ze dne 13.5.2016.pdf) a tlumočil závěr hla-
sování LK (viz Priloha 6 Zápis o hlasování členů LK AS OU a stanovisko k VMP
OU.pdf), kdy LK AS OU návrh Vnitřního mzdového předpisu OU nedoporučuje ke
schválení.

Důvodem jsou především nesprávné odkazy na příslušné paragrafy, detaily jsou
uvedeny ve výše zmíněných přílohách.

Surůvka uvedl, že protože se jedná o platy zaměstnanců, měli bychom dokument
schválit.

Václavíková uvedla, že ačkoliv za AS PřF zaslala několik desítek připomínek k do-
kumentu (viz Priloha 7 Vnitrni mzdovy do ASOU final Vaclavikova.pdf), mnoho
z nich je formálních. Vyjádřila zklamání nad tím, že vedení předkládá dokument
v takovéto podobě – plné chyb gramatických, typografických i nesprávně uváděné
odkazy na normy. Avšak jelikož se jedná o dokument dočasný, nepovažuje tyto
připomínky za tak zásadní, aby zabránily schválení dokumentu (mnoho z chyb
se totiž objevuje i ve stávajícím znění VMP). Nicméně apeluje na to, aby se při
úpravách nových dokumentů nepostupovalo přepisovaním starých, bez následné
kontroly.

Rumpel se vyjádřil, že pokud je dokument špatný, neměl by se schvalovat.

Surůvka opět zdůraznil, že se jedná o mzdy.

Dvořáček navrhnul, abychom přijali dílčí změny v dokumentu (navýšení tarifních
mezd) s tím, že vedení se zaváže dokument do září/října 2016 přepracovat.

Šumberová uvedla, že o dokumentu je nutno jednat jako o celku, nelze schválit
dílčí části.

Badošek podotknul, že úprava dokumentu nezabere tak moc času a bylo by tedy
dobré jej obratem opravit a předložit se zapracovanými připomínkami.

Šumberová reagovala, že zapracovat připomínky není časově náročné, dokument
ale musí projít opětovnou diskusí s děkany, kontrolou na právním oddělení, musí
být projednán LK AS OU, atd. a lhůty pro předkládání dokumentu a následné
projednávání jsou fixní, tento proces nelze urychlit. Uvedla, že formální změny lze
provést, obsahové ale ne.

Mostýn požádal o upřesnění, které změny tedy v dokumentu mohou být prove-
deny.
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Šumberová uvedla, že změna čísla zákona, na něž dokument odkazuje, je for-
mální, protože uváděný zákon je již neplatný. Vynechání sloupce KZAM, který je
několik let nahrazen normou ISCO kódu, je však změna obsahová.

Václavíková poznamenala, že dle jejího názoru nemá cenu částečně opravovat
dokument, když víme, že jeho platnost bude nejdéle rok, jak bylo zmíněno. Do-
mnívá se, že dokument by se měl buď přepracovat celý, nebo s ohledem na jeho
provizorium schválit v této podobě. Řekla, že přijetí dokumentu očekávají pře-
devším neakademičtí pracovníci, protože jejich tarifní mzdy jsou opravdu velice
nízké a i malé navýšení může být pro ně zásadní.

Badošek se dotázal, kolika zaměstnanců (neakademických pracovníků) se týká
tarifní mzda, která je pod minimální mzdou danou zákonem.

Kvestorka odpověděla, že jsou jich desítky, především se jedná o pozice uklízečky,
vrátného, atd.

Eliáš podotknul že vzhledem k tomu, že rozpočet navýšen nebyl, obává se, že
navýšení tarifních mezd bude na úkor osobních příplatků. Osobní příplatek vnímá
jako jediný nástroj diferencovaného ohodnocení pracovníků. Pokud na něj nebu-
dou peníze, dojde k tomu, že ti dobří budou ztrátoví ve propěch tarifních mezd
méně pracovitých zaměstnanců. Zeptal se, zda má vedení informace, jak se
bude na pracovištích postupovat – dojde skutečně k navýšení finální částky mzdy
(tarifní mzda+ osobní příplatek)?

Kvestorka odpověděla, že děkani o plánované úpravě Vnitřního mzdového před-
pisu věděli předem, proto byla jednání tak složitá. Konkrétní monitoring reakce
na navýšení tarifních mezd až na úroveň kateder není ale v silách vedení OU
sledovat. Rozhodnutí je na děkanech fakult a vedoucích dílčích pracovišť.

Dvořáček navrhnul, abychom vzhledem k různorodosti názorů hlasování o doku-
mentu odložili na další zasedání.

Popelka zmínil, že navýšení tarifní složky mzdy je po deseti letech nulového
zvyšování dle jeho názoru mimo diskusi.

Václavíková řekla, že s tímto názorem souhlasí, ale myslí si, že pro zaměstnance
s nízkou tarifní mzdou je i takto malé navýšení důležité. Proto se přiklání k názoru,
aby se dokument schvaloval dnes.

Gojová se zeptala, jaký bude mít dopad neschválení VMP na zaměstnance v nej-
nižších platových třídách. V tuto chvíli cítí zodpovědnost senátu nejen za platy
akademických, ale i neakademických pracovníků, proto by bylo dobré v tomto
kontextu i přemýšlet.

Kancléřka uvedla, že rozdíl zaměstnancům doplácíme. Dodala, že děkani měli
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možnost simulace nárůstu financí s ohledem na plánovanou změnu a jsou odpo-
vědni za mzdovou politiku na fakultách.

Rumpel zdůraznil, že těchto 7% mohou dát děkani zaměstnancům i v pohyblivé
částce platu.

Šumberová reagovala tím, že toto neudělají, raději převedou peníze do FPP.

Seberová podotkla, že LK AS OU (složena z lidí bez právního vzdělání) udělala
pečlivější kontrolu dokumentu, než právní oddělení, což je k zamyšlení především
s ohledem na to, že v dokumentu jsou právní pochybení.

Honová se přiklonila k názoru, že ke schvalování bychom měli dostat kvalitněji
zpracovaný dokument.

Plevová, která byla hostem za odbory, řekla, že Vnitřní mzdový předpis obdrželi
předem a oponovali jeho legislativní stránku. Přesto však apelují na to, aby byl
dokument schválen co nejdříve, protože zaměstnanci na některých pozicích čekají
8 let na zvýšení tarifní mzdy.

Hladík se dotázal, zda si schválením dokumentu nezavřeme cestu k dalším změ-
nám platů.

Kancléřka odpověděla, že dokument se v rámci změn souvisejících s novelou VŠ
zákona bude do roka přepracovávat.

Vajgl se zeptal, o jaké podobě dokumentu bychom případně hlasovali – tj. co
v něm bude opraveno.

Šumberová odpověděla, že se aktualizuje odkaz na zákon a opraví se gramatické
a typografické chyby.

Honová otevřela hlasování.

Hlasování: AS OU schvaluje navrhované změny ve Vnitřním mzdovém předpisu
OU v předložené podobě se zapracováním výše uvedených formálních změn.

Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 6, zdržel se: 3.

AS OU schvaluje Vnitřní mzdový předpis OU.

Gojová požádala o přesun bodu 5 z důvodu nutnosti opustit zasedání dříve.

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování o změně programu.

Hlasování: AS OU souhlasí se změnou programu dnešního zasedání – přesunu
bodu 5 (Schválení návrhu AS FSS OU na delegování Mgr. Marie Špiláčkové,
Ph.D. do sněmu RVŠ) před bod 3 původního programu.

Výsledek hlasování: pro: 26, proti: 0, zdržel se: 4.

AS OU souhlasí s výše uvedenou změnou programu.
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Madecká opustila zasedání.

Bod 5 původního programu zasedání bude nyní projednán.

3. Schválení návrhu AS FSS OU na delegování Mgr. Marie Špiláčkové, Ph.D.
do sněmu RVŠ

Gojová stručně vysvětlila důvody ke změně zástupce FSS v RVŠ (místo původní
prorektorky Petrucijové), viz bod 6 zápisu ze zasedání AS FSS a životopis dr. Špi-
láčkové na str. 34 téhož zápisu.

K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy.

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování: AS schvaluje Mgr. Marii Špiláčkovou, Ph.D. do sněmu RVŠ za FSS
OU. Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 2, zdržel se: 0.

AS schvaluje Mgr. Marii Špiláčkovou, Ph.D. do sněmu RVŠ za FSS OU.

4. Projednání Výroční zprávy o hospodaření OU za rok 2015

Kvestorka uvedla, že podklady k tomuto bodu byly zaslány senátorům elektro-
nicky. Připomněla, že Výroční zpráva o hospodaření OU byla zpracována dle
pokynů MŠMT a OU má povinnost tuto zprávu předkládat a to s vyjádřením
auditora.

Waloszek odešel.

Kvestorka zprávu stručně okomentovala a poukázala na některé body. Například
agenda související s vyplácením stipendií, které dříve spadala pod MPSV přešla
pod MŠMT. Avšak univerzitám vedení agendy nikdo nezaplatí.

Špiláčková opustila zasedání.

Gojová se zeptala, jak byla myšlena poznámka kvestorky, že vyplácení stipendií
je pro univerzitu obrovská zátěž – zda se tím myslí, že by stipendia vyplácena
neměla být.

Kvestorka odpověděla, že ve stipendijích jsou zahrnuta i stipendia sociální, uby-
tovací, atd., která byla dříve vyplácena přes MPSV. Tato agenda byla ale z MPSV
přesunuta na MŠMT, což pro univerzity znamená obrovskou administrativní zátěž,
která není se vzděláváním primárně spojena.

Dvořáček se zeptal, zda můžeme vznést požadavek na vedení OU, aby tlumočilo
MŠMT nespokojenost s tímto krokem a tlačilo na opětovné převedení agendy na
MPSV, kam primárně spadá.

Kvestorka uvedla, že tato otázka se konzultovala na konferenci rektorů, každo-
pádně má smysl, aby AS OU podnět podal.
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K dokumentu nebyly vzneseny další dotazy.

Předsedkyně Honová požádala senátory o hlasování.

Hlasování: AS OU byl seznámen s „Informací auditora k probíhajícímu auditu
účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ ze dne 22. 3.
2016. 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 hospodaření OU za rok
2015, která mj. obsahuje rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 ve výši
10 869 273,30 Kč do jediného fondu – Fondu reprodukce investičního majetku.

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0.

AS OU schvaluje usnesení ve výše uvedeném znění.

5. Informace o novele VŠ zákona a právní školení pro AS OU a senáty fakult

Kancléřka Šumberová uvedla, že v souvislosti s novelou VŠ zákona, která byla
uveřejněna ve Sbírce zákonů dne 2. 5. 2016 a nabývá účinnosti od 1. 9. 2016,
bude nutné provést legislativní změny do jednoho roku od nabytí účinnosti. Dílčí
práce již byly zahájeny. Vedení OU nabízí školení podle přání senátorů, třeba
i formou výjezdního zasedání, které představí základní změny. Požádala senátory
o návrh termínů.

Dvořáček navrhnul, aby byly právním oddělením vypracovány podklady, které
senátoři obdrží předem a byly před školením již s problematikou obeznámeni.

Václavíková se zeptala na délku školení.

Kancléřka odpověděla, že bude trvat přibližně hodinu.

Senátoři požádali o zařazení školení na červnové zasedání.

6. Různé

• Vzhledem k diskusi ohledně převodu agendy související s výplatou stipendií
dává AS OU podnět vedení OU, aby tlumočilo MŠMT nespokojenost s tímto
krokem a tlačilo na opětovné převedení agendy na MPSV, kam primárně
spadá.

• Václavíková vznesla dotaz na proces tvorby a kontrolní mechanizmus při
přípravě propagačních letáků z roku 2015 (vějíře, listy za fakulty). Upozor-
nila na množství tiskových chyb a nefunkčnost QR kódu, což považuje za
nepřípustné vzhledem k tomu, že materiál má být „propagační“. Na fakultě
se snažila zjistit, jak je možné, že k tomu došlo. Bylo jí sděleno, že Úsek pro-
děkana pro vnitřní a vnější vztahy PřF materiály nedostal předem k dispozici
vůbec a Úsek proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání PřF dostal
k dispozici pouze obsahovou stránku, nikoliv finální podobu před tiskem.
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Na chyby pak upozornili na studijní komisi 4. 12. 2015 (viz Zápis ze zase-
dání SK), avšak v tu dobu byly materiály již vytištěny. Tuto otázku otevírá
hlavně proto, aby se podobné situaci předešlo nyní, kdy jsou v přípravě nové
propagační letáky.
Kancléřka Šumberová odpověděla, že nic z uvedeného není pravda. Všechny
fakulty v průběhu přípravy letáků v roce 2015 obdržely harmonogram příprav
a dostávaly podklady včas dle harmonogramu a to včetně finální verze před
tiskem. Zdůraznila, že některé fakulty provedly důslednou kontrolu a chybám
se předešlo, zatímco co jiné fakulty kontrolu neprovedly. Odpovědnost za
chyby padá v plné míře na fakulty. Pouze za nefunkčnost QR kódu bere
odpovědnost PR oddělení OU – ve snaze ušetřit finance vygenerovalo dy-
namický QR kód, který měl omezenou platnost (prodloužení platnosti mělo
bylo zpoplatněno).
Václavíková se dotázala, kdo byl kontaktní osobou na PřF.
Šumberová odpověděla, že proděkanka Konečná. Doplnila, že letošní pří-
pravy mají stejný postup – fakulty obdržely harmonogramy příprav a odpoví-
dají za kontrolu. Finální podobu před tiskem opět obdrží.

• Eliáš vznesl dotaz ohledně limitu pro výběrová řízení v rámci projektů OP
VVV. V současné době jsou nastaveny na 200 tis. Kč, ale MŠMT limit navýšilo
na dvojnásobek. Uvažuje OU o úpravě vnitřní směrnice?
Popelka opustil zasedání.
Kvestorka odpověděla, že při úpravách je nutné být opatrný, ale tato otázka
se určitě bude diskutovat.
Čabalová se zeptala v té souvislosti na proces výběru dodavatele IT techniky.
Kvestorka vysvětilila, že požadavky jsou sbírány napříč fakultami a soutěží
se celá dodávka/výsledná cena. Proto mohou vznikat problémy s navýšením
ceny o 10%.

• Šumberová sdělila senátorům, že se připravuje atraktivní tištěná podoba DZ
a to i v anglickém jazyce, materiály budou zaslány elektronicky.
Čabalová se zeptala, kdo bude dělat grafickou stránku materiálu.
Šumberová odpověděla, že grafik z rektorátu.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 20. června 2016 od 14:00, v budově
ZY.

Zapsala: Václavíková, jednatel AS OU

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 24. května 2016
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