
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 19. 9. 2016

Číslo jednací: OU-74752/90-2016

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Seberová, Kusák, Rumpel, Vajgl, Václavíková, Ho-
nová, Mostýn, Popelka, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, Kazík, Špiláčková, Čabalová,
Michel, Madecká, Bangoura, Kubančáková, Kurníková, Hašková, Drdáková, Petrucijová
(host), Nevludová (host)

Nepřítomni: Krupa, Pospíšil

Omluveni: Eliáš, Hladík, Gojová, Krausová, Surůvka, Vovk, Škuta, Mantič, Čapandová,
Waloszek, Bukur

Přítomných studentů: 6

Přítomných akademiků: 17

Program zasedání

1. Menza OU
2. Čerpání rozpočtu AS OU
3. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru
4. Různé (podnět Václavíkové – režie z projektů)

V úvodu předsedkyně Honová přivítala senátory i přítomné hosty.

1. Menza OU

Předsedkyně Honová dala slovo kvestorce Nevludové, která prezentovala dlou-
hodobé údaje o provozu menzy a jednotlivé problémy, s nímiž se menza potýká.
Vzhledem k celé řadě příčin (vnějších i vnitřních) je nyní stav menzy dále neu-
držitelný. Kvestorka představila návrhy, jak situaci vyřešit (především s ohledem
na prostorovou nekompaktnost pracovišť univerzity) se závěrem, že racionálním
řešením je uzavření menzy a nabídnutí odběru dotovaných jídel od nezávislých
provozovatelů v jednotlivých částech města. S některými provozovateli je spolu-
práce již projednána (např. Kampus Palace), ale univerzita očekává zájem i ze
strany dalších provozovatelů a je připravena při dodržení podmínek smlouvy spo-
lupracovat i s dalšími subjekty.

Prostor menzy by v budoucnu byl využit FF.

Rumpel se dotázal na finanční náročnost této změny.
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Nevludová odpověděla, že peníze na dotované obědy dostává univerzita od
MŠMT, a i přesto byla v posledních letech každým rokem cca 1,5 mil. ztrátová.
Ztráta, kterou dofinancovávaly fakulty, by tedy byla při této změně úsporou.

Kazík připomněl, že problém menzy, ačkoliv se diskutuje řadu let, se týká velmi
malého počtu studentů a domnívá se, že by se měly diskutovat důležitější věci,
a věří, že se problém konečně uzavře.

Čabalová vyjádřila souhlas s uvedeným řešením – umožnilo by to studentům
odebírat jídlo v lokalitě, kde běží výuka.

Dvořáček uvedl, že historickým důvodem ke zřizování menzy jako součásti uni-
verzit byla prevence nemocí prostřednictvím zajištění levného jídla studentům
studujícím daleko od domova. V současnosti je ale situace zcela jiná a nabídka
stravovacích zařízení je tak bohatá, že nemá smysl snažit se konkurovat těmto
zařízením jenom proto, abychom menzu udrželi jako formální součást univerzity.

Zapletalová řekla, že v zahraničí je ve většině případů menza součástí kampusu
univerzity.

Honová dodala, že situace OU je specifická – budovy nejsou koncentrované
v kampusu. Studenti nemohou a nechtějí dojíždět kvůli obědu do centra, když
tam výuku nemají.

Madecká za studentskou komoru sdělila, že měli na toto téma schůzku a studenti
uvedené řešení vítají.

Nevludová doplnila, že uzavření menzy k 31. 12. 2016 bude obnášet ukončení
pracovního poměru třech zaměstnanců.

Předsedkyně Honová sdělila senátorům, že dle článku 13 Statutu OU není menza
součástí OU ale pracovištěm rektorátu, a proto AS OU nepřísluší hlasovat o jejím
případném zrušení. AS OU může záležitost pouze projednat a informaci bere na
vědomí

Usnesení: AS OU bere na vědomí rozhodnutí vedení OU o ukončení provozu
menzy ke dni 31. 12. 2016.

2. Čerpání rozpočtu AS OU Předsedkyně Honová požádala kvestorku o informace
o průběžném čerpání financí AS OU a zeptala se, jakým způsobem lze finance
čerpat.

Kvestorka seznámila senátory s faktem, že dosud 115 tis. Kč bylo čerpáno pouze
na stipendia studentů za účast na senátech a aktivitách, kterými se studentská
komora zabývala. Na dotaz ohledně možností čerpání odpověděla, že finance
mohou být využity prakticky na cokoliv, co souvisí s chodem senátu.
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Honová se zeptala, proč byla stanovena taková vysoká částka pro studenty za
účast na jednáních.

Václavíková odkázala na výjezdní zasedání AS OU ze 14-15. 9. 2015, kde za
minulého předsednictví Adamce bylo odděleně hlasováno o výši odměn za účast
na zasedáních. Zdůraznila, že tento postup shledává absurdní – studenti (resp.
ani akademici) si přece nemohou určovat výši svých odměn a upozorňovala na
to i před rokem, kdy předseda přesto k hlasování vyzval. I když k takovému
„odhlasování odměn“ došlo, není žádná směrnice ani příkaz, který by předsedovi
ukládal za povinnost tyto peníze vyplácet. Za hospodaření s danou zakázkou je
vždy zodpovědná určená osoba, což je v případě AS OU předseda/předsedkyně.
To, jakým způsobem a za co bude senátory odměňovat je plně v její kompetenci.
Také řekla, že vyčerpat celý rozpočet na studenty za účast a neocenit ostatní
senátory za odvedenou práci, kterou byli pověřeni vedením senátu (na rozdíl
od aktivit studentů, kterými je nikdo nepověřoval), považuje za naprosto špatné
manažerské rozhodnutí ze strany vedení AS OU.

Zapletalová dodala, že nízký rozpočet na 2016 je výsledkem rozhodnutí vedení
OU mechanicky zkrátit původní částku ve výši 400 tis. Kč (důvod rezignace před-
chozího předsedy Adamce) a což nyní působí problémy s financováním běžných
aktivit.

Kvestorka uvedla, že je zvykem využít finance například na výjezdní zasedání
senátu, školení senátorů, atd.

Dvořáček reagoval dotazem, zda by vůbec byla vůle senátorů účastnit se nějakého
výjezního zasedání.

Honová odpověděla, že zatím k výjezdnímu zasedání nebyl důvod, možná kon-
cem akademického roku, když se bude projednávat větší množství dokumentů.

Hašková řekla, že předsedkyni vždy dává soupis toho, co studenti udělali (čím se
zabývali), část peněz tedy není za účast.

Václavíková znovu zdůraznila, že finance mají být vypláceny koncepčně za práci
spojenou s chodem senátu – za činnosti, kterými byli senátoři pověřeni vedením
AS OU. Studenti by pak měli být odměňováni pouze za aktivity, nikoliv za účast.
Měl by existovat systém oceňování, ne pouze vyplácet peníze na základě žádostí,
které předsedkyni posílají studenti. Zvlášt v situaci, kdy financí není dostatek,
je naprosto špatné, že senátoři za řádně odvedenou práci oceněni nejsou, ale
studenti za účast ano.

Honová řekla, že s tím souhlasí.

Dvořáček doplnil, že by vedení AS OU mělo stanovit částky a podle toho pak
bude možné plánovat rozpočet na 2017.
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Čabalová vyjářila souhlas s tím, že by finance měly být vypláceny za práci, nikoliv
za účast.

Martínek uvedl, že oceňovat za účast je běžné i v jiných komisích.

Předsedkyně Honová řekla, že připraví podklady pro metodiku odměňování se-
nátorů.

3. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru

Předsedkyně Honová informovala senát, že před zasedáním proběhla volba mís-
topředsedy studentské komory AS OU (za odstupující Haškovou), viz. Příloha 1
(Zápis ze zasedání SK AS OU ze dne 12. 9. 2016) a místopředsedkyní byla
zvolena Madecká.

4. Různé

• Václavíková vznesla dotaz ohledně výše odvodů režijních nákladů rektorátu
a děkanátu z projektů (podnět senátora AS PřF Dr. Přemysla Máchy). Mo-
mentálně se odvádí 10% z došlé částky. Není to problém u GAČRu, kde
mohou režie dělat až 20% z rozpočtu, je to ale problém např. u NAKI (Pro-
gram aplikovaného výzkumu ministerstva kultury), kde mohou režie být jen
8%, nebo například u programu LIFE (Evropská komise/MŽP), kde mohou
být režie jen 7%, případně u projektů, kde režie nejsou uznatelný náklad.
Václavíková připomněla, že tato otázka již byla diskutována v souvislosti
s rozpočtem a vedení OU se vyjádřilo, že v této oblasti chystá koncepční
změny.
Kvestorka odpověděla, že režie jako náklady jsou vždy spojeny s každým
projektem bez ohledu na to, zda je možné v projektu na ně žádat finance.
Jedna možnost je uplatňovat je metodou full-cost – to by ovšem vyžadovalo
velké změny v mnoha oblastech – personalistice, účetnictví, čerpání údajů
z informačních systémů, atd. Návrh takové metody je zapracován do podá-
vaného VVV projektu. V případě, že projekt bude vybrán mezi financované,
bude metodika zpracována v rámci projektu a poté bude možné diskutovat
její implementaci do tvorby rozpočtu na OU. V současné době jsou náklady
odváděny procentem a to tak, že rektorátu se odvádí 4% a zbytek možných
procent (max. 6%) se odvádí fakultám (tj. v případě, že projekt povoluje
pouze 7%, jsou odvedeny fakultě pouze 3%).
Rumpel se zeptal, co by v případě full-cost metodiky bylo myšleno „praco-
vištěm“ – zda katedra nebo fakulta.
Nevludová odpověděla, že u jiných univerzit, které tento systém uplatňují,
je to různé, někde je to katedra, jinde fakulta. Důležité je, aby byla data
vztahující se na pracoviště dostupná z našich informačních systémů.
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Seberová uvedla, že problémy mohou být u projektů, které režie nepovolují
vůbec a že je možné, že se do nich nezapojují pracoviště právě kvůli režijím,
které musí dotovat.
Nevludová řekla, že je na pracovištích, aby zvážila, jaké benefity jim projekt
přinese a zda režie budou financovat z vlasních nákladů. I nemateriální
benefity mohou být důležité.
Čabalová jako příklad uvedla výstavy, které realizují z IRP, nicméně zdůraz-
nila, že režie šly z peněz určených na odměny a lidé pak práci dělají často
zadarmo.
Seberová doplnila, že nemateriální benefity mohou být i jiných podobách.
Václavíková řekla, že souhlasí s tím, že s projekty souvisí tento typ nákladů,
ale mnohá oddělení se financují z priorit I a II (tj. mají dostatek financí bez
ohledu na množství a kvalitu odvedené práce). Mnohdy nepracují tak, jak by
měla, ale pracoviště jejich služby využívat stejně musí a ještě na ně musí
přispívat z režií (často na úkor svých odměn za práci odvedenou v rámci
projektu).

• Honová informovala senátory o odstoupení členů z LK AS OU za LF a FU
a vyzvala senátory o zvážení dalších kandidátů (na příští zasedání).

• Honová informovala o žádosti právničky Mgr. Kočířové o doplnění vysvětlení
k zápisu zasedání AS OU ze dne 20. 6. 2016 v tomto znění:

(a) ve věci její neúčasti – nebyla ze strany paní Šumberové informována či
vyzvána k účasti na červnovém zasedání AS OU. Dne kdy se zasedání
konalo s kolegyní pořádala školení novely ZVŠ a správního řádu pro
studijní oddělení fakult a rektorátu;

(b) ve věci rozeslané prezentace:
– prezentace byla poskytnuta paní kancléřkou, nikoliv právničkou –

nešlo tedy o podklad pro senátory ( bod 5 květnového zápisu);
– prezentace byla určena pro jinou skupinu než senátory (kancléřka

disponovala touto informací), tudíž neobsahuje změny ZVŠ, které
souvisejí z působením akademických senátů;

– prezentace pro senátory bude poprvé zveřejněna na prvním školení
a poté poskytnuta všem senátorům.

.

• Honová připomněla termíny školení o novele VŠ zákona. Informovala, že
termín 27. 9. 2016 bude zřejmě přesunut, ale všechny členy fakultních senátů
o tom bude informovat.

• Václavíková informovala senátory o dostupnosti materiálů na jednání AS OU
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na Portále - Dokumenty – Ostravská univerzita – AS – Podklady pro zasedání
AS OU.

• Prorektorka Petrucijová popřála všem senátorům úspěšný start nového aka-
demického roku. Připomněla, že nás čeká důležité období implementace
změn souvisejících s novelou VŠ zákona a to převážně v oblasti studia.
Zdůraznila, že v rámci legislativních změn by jedním z prvních aktualizova-
ných dokumentů měl být Volební a jednací řád AS OU, protože právě AS
bude pak schvalovat všechny další dokumenty. Také uvedla, že ačkoliv bude
mnoho změn v oblasti akreditací, v rámci přechodných ustanovení budou
všechny akreditace platné do 31. 8. 2019.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 17. října 2016 od 14:00, v budově ZY.

Zapsala: Václavíková, jednatel AS OU

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 29. září 2016
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