
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 18. 9. 2017

Číslo jednací: OU-74874/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Rumpel, Ferdiánová, Vajgl, Václavíková, Honová, Mlčák, Dvořáček,
Plevová, Krupa, Gojová, Krausová, Kazík, Čabalová, Surůvka, Michel, Skýpala , Man-
tič, Pezda, Čapandová, Bjelončiková, Waloszek, Bureš, Lata (host), Nevludová (host),
Zářický (host), Psík (host), Pomezný (host), Velek (host), Kolářová (host)

Omluveni: Červenková, Cieslar, Kusák, Mostýn, Popelka, Homza, Glumbíková, Vovk,
Madecká, Ožana, Kubančáková, Minařík

Přítomných studentů: 7

Přítomných akademiků: 16

Program zasedání

1. Organizační změny v souvislosti s novým Jednacím řádem AS OU
2. Návrh mimořádných opatření v souvislosti s financováním vysokých škol pro rok

2018 a podpora protestních akcí k navýšení objemu finančních prostředků urče-
ných pro veřejné vysoké školy

3. Projednání návrhu Statutu Fakulty sociálních studií OU
4. Projednání návrhu Statutu Fakulty umění OU
5. Projednání návrhu Statutu Filozofické fakulty OU
6. Projednání návrhu Disciplinárního řádu Filozofické fakulty OU
7. Projednání návrhu Jednacího řádu vědecké rady FF OU
8. Projednání návrhu Jednacího řádu AS FF OU
9. Projednání návrhu Volebního řádu AS FF OU

10. Projednání návrhu Statutu Pedagogické fakulty OU
11. Diskuse k otázce sociálního fondu OU
12. Investiční a personální vize pro CIT a Univerzitní knihovnu (podnět ze strany AS

PřF)
13. Různé

Předsedkyně zahájila zasedání a přivítala přítomné senátory i hosty.
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Akademický senát

1. Organizační změny v souvislosti s novým Jednacím řádem AS OU

V souvislosti s ukončením členství některých senátorů představila předsedkyně
nové senátory – Mgr. Milan Cieslar, Ph.D. (za doc. Seberovou), doc. PhDr. Zdeněk
Mlčák, Ph.D. (za dr. Zapletalovou), PhDr. Ilona Plevová, Ph.D. (za doc. Hladíka),
Mgr. Stanislav Ožana (za Mgr. Pospíšila) a Mgr. Jiří Skýpala (za Mgr. Škutu).

Členství tento týden ukončila Simona Drdáková, ale na FU už není náhradník
a budou muset proběhnout doplňující volby. Předsedkyně vyzvala senátory, aby
do 2. 10. 2017 zaslali na její emailovou adresu návrhy členů volební komise. Na
příštím zasedání by pak složení volební komise bylo na základě návrhů projed-
náno a schvalováno.

Dále upozornila na změny v programu – body 8. a 9. byly staženy z důvodu
chybějícího stanoviska děkana, které je před schvalováním dokumentu nutné.

Sdělila senátorům, že prof. Novák požádal o schválení složení Vědecké rady
Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování (viz Vědecká rada ÚVAFM.docx),
nicméně dokument zaslal po termínu, tedy nebylo možné ho zveřejnit na Portále
ve stanovené lhůtě 7 dnů před zasedáním a není doloženo ani stanovisko pana
rektora.

Jelikož byl pan rektor přítomen na zasedání, vyjádřil se k návrhům členů Vědecké
rady ÚVAFM kladně.

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k hlasování o zařazení projednání VR
ÚVAFM do programu.

Hlasování

Usnesení: AS OU souhlasí se zařazením projednání návrhů členů VR ÚVAFM na
program dnešního jednání.

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

Usnesení bylo přijato.

Z výše uvedených důvodů požádala předsedkyně Honová o odsouhlasení změny
programu.

Hlasování

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

(1) Organizační změny v souvislosti s novým Jednacím řádem AS OU
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(2) Návrh mimořádných opatření v souvislosti s financováním vysokých škol
pro rok 2018 a podpora protestních akcí k navýšení objemu finančních pro-
středků určených pro veřejné vysoké školy

(3) Projednání návrhu Statutu Fakulty sociálních studií OU
(4) Projednání návrhu Statutu Fakulty umění OU
(5) Projednání návrhu Statutu Filozofické fakulty OU
(6) Projednání návrhu Disciplinárního řádu Filozofické fakulty OU
(7) Projednání návrhu Jednacího řádu vědecké rady FF OU
(8) Projednání návrhu Statutu Pedagogické fakulty OU
(9) Projednání návrhu složení VR ÚVAFM

(10) Diskuse k otázce sociálního fondu OU
(11) Investiční a personální vize pro CIT a Univerzitní knihovnu (podnět ze strany

AS PřF)
(12) Různé

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

Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně dále připomněla, že v souvislosti s novým jednacím řádem zaniká
funkce jednatele AS OU a je nutno určit funkci zapisovatele. Po projednání s Vác-
lavíkovou, která souhlasila s tvorbou zápisů i nadále, ji navrhla a vyzvala senátory
k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Václavíkovou jako zapisovatele AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1.

Usnesení bylo přijato.

Předsedkyně také sdělila, že je nutno odhlasovat harmonogram zasedání AS OU.
Dle dříve stanoveného pravidla zasedání třetí pondělí v měsíci by se zasedání AS
OU do konce kalendářního roku konala 16. 10., 20. 11., 18. 12. 2017 a poté do
konce volebního období stávajícího složení senátu 15. 1., 19. 2., 19. 3. a 16. 4.
2018. Vyzvala senátory k hlasování o harmonogramu zasedání.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený harmonogram zasedání.

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

Usnesení bylo přijato.

Surůvka přišel.
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2. Návrh mimořádných opatření v souvislosti s financováním vysokých škol
pro rok 2018 a podpora protestních akcí k navýšení objemu finančních
prostředků určených pro veřejné vysoké školy

Předsedkyně předala slovo panu rektorovi.

Rektor stručně představil vývoj finanční situace veřejných vysokých škol v ČR
v horizontu posledních let i současný stav, a to i ve srovnání s ostatními státy
v EU. Je jasné, že situace je vážná, a za daných podmínek bude obtížné udržet
kvalitu vysokých škol na požadované úrovni. Postoj MŠMT k tomuto problému je
laxní, rozpočty jsou fixovány, ačkoliv bylo školám slíbeno navýšení. Proto Česká
konference rektorů přijala usnesení, že pokud vláda do 26. 9. 2017 výrazně vy-
sokým školám nepřidá finance (na platy a stipendia doktorandům), bude probíhat
v týdnu od 2. 10. do 6. 10. tzv. „Týden pro vzdělanost“, který má vyjádřit veřej-
nou nespokojenost se současným stavem. Pan rektor představil program Týdne
pro vzdělanost (průvod Prahou, akce v Ostravě - více na webu univerzity, nebo
na alive.osu.cz) a vyzval k podpoře této akce. Podotknul také, že vysoké školy
nebojují o jednorázovou částku, ale důležitý je především rozvoj do budoucna.

V rámci následující diskuse zazněly různé názory senátorů – od návrhů na posí-
lení akcí především v Ostravě až po podporu akcí v Praze. Zároveň se senátoři
shodli na tom, že v případě, že akce nesplní očekávání, je nutné být razantnější.
Problémem není jenom nedostatek financí na platy učitelů na veřejných vyso-
kých školách, ale také ztráta důvěry veřejnosti, devastace pověsti učitele a odliv
mladých lidí z této sféry.

Hlasování

Usnesení: AS OU souhlasí s požadavky ČKR v souvislosti s financováním VVŠ
a podporuje protestní akce OU k navýšení finančních prostředků pro veřejné
vysoké školy.

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

Usnesení bylo přijato.

Rektor senátorům poděkoval za podporu.

3. Projednání návrhu Statutu Fakulty sociálních studií OU

Předsedkyně požádala o slovo Gojovou, která dokument za FSS představila.

Předsedkyně Honová prezentovala stanovisko LK AS OU (viz Zápis ze zasedání
LK.doc).

Vzhledem k tomu, že předložený Statut FSS kromě formálních chyb obsahoval
také věcné chyby (ačkoliv vzniklé z nepozornosti), bylo s právním oddělením pro-
jednáno, že je možné schválit dokument s požadavkem zapracování uvedených
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připomínek. Tento postup byl projednán také s děkankou FSS, která s opravami
souhlasila.

Obdobný postup bude aplikován i při schvalování dalších fakultních dokumentů
na dnešním zasedání.

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz pravni stanovisko
k navrhu Statutu FSS OU.pdf).

Předsedkyně dále prezentovala stanovisko pana rektora zaslané emailem pro-
střednictvím kancléřky Šumberové před zasedáním: problematické místo v doku-
mentu – čl. o neslučitelnosti funkcí – funkce jsou „vzájemně“ neslučitelné, chybí
v čl. VR, že pravomoc a působnost VR/UR je dána také Statutem OU (např.
ustanovení o jmenování hostujících profesorů, emeritních profesorů, které řeší
pouze Statut OU atd.)

Dle stanoviska právního oddělení to není problém.

Po krátké diskusi k připomínkám vyzvala předsedkyně senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Statut FSS OU v předložené podobě s nutností
zapracování věcných připomínek dle Zápisu ze zasedání LK AS OU (viz Zápis ze
zasedání LK.doc) a opravou formálních chyb (viz Zápis ze zasedání LK.doc).

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

Usnesení bylo přijato.

4. Projednání návrhu Statutu Fakulty umění OU

Honová předala slovo předsedovi AS FU, Dr. Velekovi, kterého pověřil děkan FU,
doc. Kowolowski, aby dokument i jeho přípravy představil.

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz pravni stanovisko
k navrhu Statutu FU OU.pdf).

Honová prezentovala stanovisko LK AS OU, která doporučuje čl. 21 odst. 3 bod
h) vypustit, a stanovisko rektora (zaslané prostřednictvím kancléřky Šumberové
emailem před zasedáním):

• čl. 21 odst. 3 písm h) - NELZE - fakulta si nemůže v rámci svých samostat-
ných pravomocí brát půjčky – nemá to svěřeno Statutem OU, že to patří do
jejích samosprávné působnosti, ani jí to není dáno zákonem (jde o stejnou
připomínku, jako uvedla LK AS OU)
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• čl. 21. odst. 6 - není specifikováno jakou výroční zprávu vypracovává (o čin-
nosti nebo hospodaření? – Statut OU ani zákon jiné typy zpráv neznají)

• nekonzistentnost při používání pojmů zaměstnanec versus pracovník - podle
zákoníku práce by se měl používat obecný pojem „zaměstnanec“ – u aka-
demiků lze použít sousloví „akademický pracovník“

• není vydefinován pojem „akademický funkcionář“ – čl. 29

• chybí v čl. VR, že pravomoc a působnost VR/UR je dána také Statutem OU
(např. ustanovení o jmenování hostujících profesorů, emeritních profesorů,
které řeší pouze Statut OU atd.)

Bjelončíková a Mantič odešli.

Po krátké diskusi k návrhům LK AS OU vyzvala předsedkyně Honová senátory
k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Statut FU OU v předložené podobě s s tím, že čl. 21
odst. 3 písm. h) bude odstraněn s budou opraveny formální chyby.

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

Usnesení bylo přijato.

Gojová odešla.

5. Projednání návrhu Statutu Filozofické fakulty OU

Předsedkyně předala slovo děkanovi FF, prof. Zářickému, který dokument před-
stavil a sdělil, že všechny připomínky LK AS OU akceptují.

Honová prezentovala stanovisko LK AS OU a stanovisko pana rektora zaslané
emailem prostřednictvím kancléřky Šumberové před zasedáním:

• čl. 10 – chybí kdy začíná a končí členství ve VR a zda „náhradník“ nastupuje
pouze po zbytek funkčního období – nemůže být upraveno v Jednacím řádu
VR FF, protože tam podle Statutu FF čl. 10 odst. 6 má být pouze způsob
svolávání, jednání a rozhodování,

• chybí čl. VR, že pravomoc a působnost VR/UR je dána také Statutem OU
(např. ustanovení o jmenování hostujících profesorů, emeritních profesorů,
které řeší pouze Statut OU).

Proděkan FF, Dr. Psík doplnil, že jako reakce na připomínky by doplnili v čl. 10/5:
„Způsob svolávání, jednání a rozhodování a funkční období členů VR FF OU
upravuje Jednací řád VR FF OU“.
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V rámci diskuse byl projednán také fonetický přepis ruského textu (azbuky) do
latinky, který odpovídá současné právní normě.

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz pravni stanovisko
k navrhu Statutu FF OU.pdf).

Přišli Bjelončíková a Mantič.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Statut FF OU v předložené podobě s opravou čl. 10/5
a zapracováním dalších připomínek dle Zápisu ze zasedání LK AS OU (viz Zápis
ze zasedání LK.doc).

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

Usnesení bylo přijato.

6. Projednání návrhu Disciplinárního řádu Filozofické fakulty OU

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz pravni stanovisko
k navrhu Disciplinarniho radu FF OU.pdf).

LK AS OU doporučila pouze opravu typografických chyb.

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje DŘ FF OU v předložené podobě.

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

Usnesení bylo přijato.

7. Projednání návrhu Jednacího řádu vědecké rady FF OU

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz pravni stanovisko
k navrhu Jednaciho radu VR FF OU.pdf).

Honová dále prezentovala doporučení LK AS OU (viz Zápis ze zasedání LK.doc).

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné další připomínky.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje JŘ VR FF OU v předložené podobě se zapracováním
doporučení LK AS OU.

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

Usnesení bylo přijato.
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8. Projednání návrhu Statutu Pedagogické fakulty OU

Předsedkyně Honová předala slovo Badoškovi, který dokument představil a sdělil,
že akceptují všechna doporučení LK AS OU.

Honová dále prezentovala doporučení LK AS OU (viz Zápis ze zasedání LK.doc),
tj. změny v čl. 2, odst. 3, čl. 6. odst. 10, čl. 18. odst. 1 a chybné překlady názvů.
Badošek požádal i o doplnění čl. 3, odst. 4 „akademická práva a akademické
svobody“ aby byl ve shodě s upraveným čl.2. odst. 3.

Honová dále prezentovala připomínky vedení OU (pana rektora), zaslané kanc-
léřkou Šumberovou emailem před zasedáním:

• chybí číslování stran,

• čl. 26 není specifikováno, kdo je akademickým funkcionářem,

• čl. 16 odst. 4 - není jasné který Řád habilitačního řízení - předpokládá se, že
OU (tudíž celouniverzitní),

• čl. 13. odst. 8 - není specifikováno, kdo rozhoduje o zrušení oddělení - o jeho
založení rozhoduje fakultní senát,

• čl. 13. odst. 1 - katedra zabezpečuje rozvoj studijních a vědeckých oborů?
(problematická terminologie: program/obor u studia a vynechání další tvůrčí
činnosti - jsou katedry ped./psych a výchovné katedry, které se soustředí na
uměleckou činnost),

• chybí v čl. VR, že pravomoc a působnost VR/UR je dána také Statutem OU
(např. ustanovení o jmenování hostujících profesorů, emeritních profesorů,
které řeší pouze Statut OU atd.).

Připomínky byly diskutovány.

Badošek během diskuze nad vhodnými úpravami navrhl že PdF na základě sta-
noviska rektora učiní tyto změny: doplní číslování stran, bude doplněno v čl. 16
odst. 4 dle návrhu „OU“, do čl. 13. odst. 1 bude doplněno následovně: „studijních
programů a vědeckých oborů“.

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz pravni stanovisko III.
k navrhu Statutu PdF OU.pdf).

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Statut PdF OU v předložené podobě se zapracováním
připomínek LK AS OU a vedení OU.

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

Usnesení bylo přijato.
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9. Projednání návrhu složení VR ÚVAFM

Honová sdělila, že postup schvalování členů VR ústavů na OU neupravuje žádný
předpis a bude se tedy postupovat stejně jako u schvalování VR OU, tajným
hlasováním. Vyzvala senátory k diskusi k podaným návrhům (viz Vědecká rada
ÚVAFM.docx).

Nebyly vzneseny žádné dotazy a tak předsedkyně vyzvala k tajnému hlasování,
senátoři na hlasovací lístek uvedou své stanovisko ve formě pro/proti/zdržuji se.

Tajné hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje složení Vědecké rady ÚVAFM v předložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdrželi se: 4, 1 hlas byl neplatný (přepočtení
hlasů provedli Dvořáček, Ferdiánová, Bjelončíková, Badošek a Michel).

Usnesení bylo přijato.

10. Diskuse k otázce sociálního fondu OU

Předsedkyně Honová připomněla diskuse ohledně naplňování sociálního fondu,
které byly na podnět AS PřF OU otevřeny v březnu 2017 se závěrem, že je
důležité získat stanoviska fakultních senátů. Fakultní senáty byly osloveny a jejich
stanoviska jsou následující: FU – nemá zájem, FF – nemá zájem, PdF – nemá
zájem, FSS – za dané finanční situace nemá zájem, pokud by došlo ke změně, je
ochotna otázku opět otevřít, LF – nemá zájem, PřF – má zájem naplňovat sociální
fond.

Kvestorka Nevludová poděkovala za stanoviska fakult prostřednictvím jejich se-
nátů. Opět zdůraznila, že vedení je připraveno sociální fond naplňovat, nicméně
je nutná shoda v tom, jakým způsobem bude naplňován a jakým způsobem bude
fond čerpán. Pokud by časem došlo ke změně stanovisek, je možné diskuse
znovu otevřít.

Rumpel doplnil, že návrh PřF pro naplňování sociálního fondu byl z důvodu úspory
financí, nicméně ke shodě napříč fakultami nedošlo a je tedy zbytečné to nyní dále
diskutovat.

Hlasování

Usnesení: AS OU prozatím nesouhlasí s naplňováním sociálního fondu a reflek-
tuje záporná stanoviska fakultních senátů.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 9.

Usnesení bylo přijato.
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11. Investiční a personální vize pro CIT a Univerzitní knihovnu (podnět ze strany
AS PřF)

Předsedkyně Honová přivítala ředitele CIT Ing. Pomezného a ředitelku knihovny
Mgr. Kolářovou Jasenskou, kteří byli pozváni na dnešní zasedání jako hosté. Poté
předala slovo řediteli CIT.

Pomezný prezentoval současný stav na CIT. Podotknul, že momentálně je perso-
nální kapacita CIT nedostačující, schází minimálně 4 lidé.

Václavíková se zeptala v návaznosti na jeho prezentaci na AS PřF OU, proč nyní
chybí lidi – je to otázka nedostatku financí na CIT, nebo se na výběrová řízení lidé
nehlásí?

Pomezný vysvětlil, že CIT je rektorátním pracovištěm a řídící normy univerzity
neumožňovaly v praxi, aby mohlo být realizováno dlouhodobější plánování perso-
nálních kapacit i rozvržení financí. V květnu/červnu 2017 (tj. po prezentaci na AS
PřF OU) se situace na CIT změnila. Klíčem této změny je možnost využití jakékoliv
úspory z prostředků CIT pro budoucí období. Jen takto může dojít reálně k plošné
stabilizaci kolegů v IT, k personálnímu rozvoji a zahájení systémových změn.
Na druhou stranu podotknul, že získat kvalitní pracovníky za daných platových
podmínek v této sféře je těžké, protože komerční sektor nabízí daleko výhod-
nější podmínky. Získat kvalitního technika je obrovský problém. Získat správce
Linuxu nebo vývojaře se znalostí a zkušeností je takřka nemožné, při současných
finančních možnostech CIT.

Čapandová odešla.

V rámci následné diskuse zazněly názory, že i v jiných oblastech (lékařství, psy-
chologie, atd.) je situace obdobná a je nutné to řešit.

Kvestorka řekla, že problém s financemi na CIT je širší – na běžný provoz finance
stačí, nicméně nyní je celá řada změn, které musí CIT řešit (elektronizace voleb,
elektronizace SGS, atd.) a na to finance nejsou. Doporučila, aby v příštím roce
byl rozpočet v rámci P1 pro CIT navýšen.

Dvořáček, Krupa a Badošek odešli.

Plevová dodala, že otázka platů na CIT byla řešena za odbory i v rámci mzdového
předpisu.

Pezda odešel.

Poté Honová předala slovo ředitelce knihovny, která představila současný stav
i vize univerzitní knihovny (viz Univerzitní knihovna Ostravské univerzity AS 18 9
2017.pdf).

AS OU bere na vědomí.
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Honová se zeptala, zda je CIT schopen v krátké době zajistit elektronizaci voleb
do AS OU v souvislosti s nutností provést doplňující volby.

Pomezný odpověděl, že ano.

12. Různé

• Honová představila čerpání rozpočtu AS OU a plán čerpání do konce roku
2017.

• Bureš položil dotaz, proč na studentské kartě a ISIC není uveden název fa-
kulty, na které student studuje. Neuvedení tohoto údaje pak neumožňuje stu-
dentům v zahraničí čerpat slevy (např. pro studenty FU volný vstup/snížené
vstupné do galerií, atp.). Karta, za kterou tak zaplatí relativně vysokou sumu,
jim neumožní plnohodnotné čerpání benefitů.
Pomezný vysvětlil, že cena karty částečně pokrývá licenci (ISIC) a částečně
pokrývá náklady na její výrobu (tiskárny, materiál). Dále odpověděl, že na
kartu je možné umístit omezený počet znaků. Je ale možné neuvádět jiný
údaj a nahradit jej názvem fakulty – u ISIC se souhlasem vlastníka licence,
u studentské karty na základě souhlasu PR oddělení, které navrhlo její de-
sign. Je potřeba dát podnět na úpravu designu na PR oddělení.
Honová navrhla, aby se touto otázkou zabývala informatická komise AS OU,
jejíž předsedou je Vajgl.
Vajgl vzal na vědomí.

Termín dalšího zasedání AS OU byl stanoven na 16. října 2017 ve 14:00 hod., místnost
ZY 127.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 26. září 2017
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