
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu OU

27. března 2006

Přítomni: UK 12, SK 6, hosté 3, podrobně viz prezenční listina

Program: 1. Projednání návrhu rozpočtu Ostravské univerzity na rok 2006
      2. Stanovisko Rady VŠ k situaci v Bělorusku

                  3. Různé

Bod 1
Text:  Prorektor  Ing.  Přádka  seznámil  AS  OU  s dosavadním  průběhem jednání  o  návrhu 
rozpočtu  OU na  rok  2006.   Na kolegiu  rektora  dne  20.  3.  2006 byly  vzneseny poslední 
připomínky,  byly  projednány  všechny  rozpočtové  položky  a  došlo  ke  konsenzu  všech 
zainteresovaných stran. 
Diskuse: Prof. Močkoř seznámil členy AS OU se stanoviskem ekonomické komise AS OU.

Stanovisko Ekonomické komise k návrhu rozdělení rozpočtu OU pro rok 2006
1. Ekonomická  komise  konstatuje,  že  přes  uskutečněné  jednání  předsedy  EK 

s prorektorem  Přadkou  a  přes  skutečnost,  že  byla  nalezena  shoda  v přístupu  k IS 
MAGION, nadále není přístup do tohoto systému komisi umožněn. Není tedy možné 
objektivně porovnat údaje uváděné jako srovnání s požadavky na rok 2006.

2. K vlastnímu návrhu rozpočtu pro rok 2006 komise uvádí:
 Ekonomická komise nesouhlasí s vyčleněním částky 4 mil. Kč jako rezervy pro 

nákup nové budovy na Matiční ul. a to z následujících důvodů:
- O záměru  na pořízení  nové  budovy nebyl  AS OU informován,  a  to  ani  ve  vazbě  na 

dlouhodobý záměr OU a jeho aktualizaci na rok 2006.
- Pokud by bylo nutné budovu opravdu koupit, není nutné vytvářet finanční rezervu pro 

tento nákup. Na účtech ČNB je v současnosti dostatek finančních prostředků FRIM pro 
tento nákup, a to i při vyčerpání celého přídělu FRIM pro tento rok jednotlivými subjekty 
OU. Na tuto skutečnost již upozornila i Správní rada OU (zasedání dne 5.5.2005) i AS OU 
při projednávání Výroční zprávy za rok 2004.

 Ekonomická  komise  nesouhlasí  s dalším  neúměrným  navyšováním  mzdových 
prostředků na rektorátě, a to z následujících důvodů:

2004 2005 2006
počet pracovníků 39 43 45
mzdové prostředky 13776 15860

+4-5 proti roku 2004 nárůst 15% proti roku 2005

- AS OU požadoval  zpracování  personálního  auditu  rektorátu  pro  případné  zdůvodnění 
nárůstu pracovníků, a tedy i mzdových prostředků. Do dnešního dne nebyl tento audit 
předložen.

- AS OU svým usnesením č. 3 ze dne 18.4.2005 konstatuje, že navýšení počtu pracovníků 
na rektorátě v roce 2005 nebude znamenat automaticky udržení těchto financí i pro rok 
2005. Za tímto účelem měl být předložen uvedený personální audit.



- Zamýšlené  navýšení  mzdových  prostředků  v roce  2006  ve  výši  15  %  neodpovídá 
průměrnému navýšení mzdových prostředků fakult v roce 2006, a to ani při respektování 
výše uvedeného nárůstu počtu pracovníků rektorátu v roce 2005.

- V oficiálních dokumentech zaslaných pror. Přádkou je nesoulad mezi údaji uvedenými 
v zápisu  KR  (nárůst  2  pracovníci)  a  zdůvodněním  nárůstu  mzdových  prostředků  na 
rektorátě (4 pracovníci).

- V kategorii PRIORITY I - provoz  rektorátu - jsou uvedeny interní mzdy ve výši 1,5 mil. 
Kč  pro  6  pracovníků  v kategoriích  údržbář,  uklízečka,  spojovatelka,  což  představuje 
průměrnou měsíční mzdu ve výši cca 15 tis.  Kč. Proti  plánu roku 2005 je táto částka 
navýšena o 32 %! Tato mzda je vzhledem k těmto profesím neúměrně vysoká ve srovnání 
se mzdami některých kategorií akademických pracovníků.

EK AS OU doporučuje AS OU přijmout následující usnesení. 

1. AS  OU  žádá  vedení  OU  o  zrušení  rezervního  fondu  v rozpočtu  OU  a  následné 
rozdělení částky 4000  tisíc  Kč jednotlivým fakultám a IpUS v souladu s obecnými 
postupy pro rozdělování rozpočtu OU.

2. AS  OU  žádá  vedení  OU,  aby  navýšení  mzdových  prostředků  rektorátu  bylo 
v maximální  výši  8  %  ze mzdových  prostředků  roku  2005,  tj.  snížení  rozpočtu 
rektorátu o cca 1 mil. Kč. Tyto ušetřené prostředky žádá AS OU rozdělit jednotlivým 
fakultám a IpUS v souladu s obecnými postupy pro rozdělování rozpočtu OU.

3. AS OU schvaluje návrh rozpočtu na rok 2006, pokud vedením OU budou akceptovány 
připomínky uvedené v předcházejících bodech 1 a 2.

Diskuse:
Na návrhy EK AS OU reagoval prorektor Ing. Přádka, objasnil okolnosti možného nákupu 
nové budovy. Pokud k nákupu nedojde, budou prostředky z vytvořeného rezervního fondu 
nejpozději  do  30.  9.  2006  přerozděleny  jednotlivým  fakultám.  V souvislosti  s možným 
financováním nemovitosti z FRIMu upozornil, že tzv. rektorátní FRIM činí zhruba 10,5 mil. 
Kč, a vyslovil  názor,  že jde o optimální finanční rezervu pro výjimečné situace. Upřesnil 
informace o nárůstu počtu zaměstnanců rektorátu a objemu mzdových prostředků.
Dr. Smolka vznesl připomínku, že financování TEPu by mohlo být realizováno ze sociálního 
fondu, ne z prostředků určených na výukovou a vědeckou činnost OU.
Dr. Šobáň vyjádřil zklamání z toho, že ZSF nebyl schválen rozvojový koeficient pro vybrané 
studijní  obory.  Předpokládaný  dynamický  rozvoj  ZSF  vyžaduje  finanční  podporu,  ve 
výsledku přinese efekt univerzitě jako celku. 
Dr. Drozd upozornil, že rozvojový koeficient byl přiznán jen dvěma oborům IPUSu, přičemž 
byla  zohledněna  skutečnost,  že  koeficient  oborů  na  IPUSu  je  3,5,  avšak  tytéž  obory  na 
uměleckých VŠ mají koeficient 5, 9. Zároveň upozornil, že stanovisko ZSF nekoresponduje 
se schválenými strategickými cíly OU.
Doc.  Klimeš  se  ohradil  proti  formulaci,  kterou  použil  dr.  Šobáň,  když  se  zmiňoval  o 
nespravedlivých rozpočtových pravidlech. 
Prof. Močkoř upozornil, že rozpočtová pravidla se již mohla poněkud přežít, platí zhruba 8 
let, a proto nemusí odrážet všechny zásadní změny vysokého školství. Doporučil, aby bylo 
v následujícím roce zahájeno jednání o možné změně metodiky pro tvorbu rozpočtu, mělo by 
probíhat v EK AS OU za účasti zástupců jednotlivých fakult a vedení OU.
 Prorektor Přádka  podpořil návrh prof. Močkoře.
Ing.  Poloková  požádala  AS  OU  o  stanovisko  k nákupu  nové  budovy.  Odmítnutí  vzniku 
rezervního fondu by mohlo budit dojem, že AS OU odmítá pořízení nemovitosti,  která je 



nutná pro další rozvoj PdF OU.  Na dotaz tajemnice PdF OU, zda za situace neschválení 
rezervního fondu na nákup objektu Matiční 18 bude možno použít prostředky FRIMu OU, 
nebylo toto řešení AS OU rozporováno.
Hlasování o usnesení proběhlo po jednotlivých bodech:

1. Pro 17 - schváleno
2. Pro 16   Zdržel se 1 - schváleno
3. Pro 17 - schváleno

Bod 2
V.  Vozník  informoval  o  stanovisku  Rady  VŠ  k situaci  v Bělorusku  a  vyzval  k podpoře 
studentů, kteří budou tamním režimem postihováni.  
Usnesení:
AS  OU  doporučuje,  aby   vedení  OU  podniklo  kroky  k předpokládanému  přijetí 
perzekvovaných běloruských studentů. 

Pro 17 - schváleno

Bod 3
Doc. Klimeš informoval o výjezdním zasedání AS OU, které proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 
2006.

Zapsala: Ivana Gejgušová
Verifikoval: Pavel Drozd


