Zápis č. 14
z jednání Akademického senátu
Ekonomické fakulty VŠB-TUO
konaného dne 12. 6. 2007
Počet přítomných senátorů: 11
Omluveni: 3
Neomluveni : 0
Hosté: doc. Ing. Josef Fiala, CSc, doc. Ing. Jana Hančlová, CSc., Ing. Roman Kozel,
Ph.D., Ing. Josef Kovařík, Ing. Radim Lauko
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 2006
3. Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2006
4. Rozpis základních dotací pro rok 2007
5. Záležitosti týkající se studentské komory
6. Různé
Ad1/ Zahájení
Předseda AS Ing. Boris Navrátil, CSc. přivítal hosty z vedení EkF v čele s děkanem
fakulty doc. Ing. Josefem Fialou, CSc. a seznámil AS EkF s programem jednání. Na
základě prezenční listiny předseda AS konstatoval, že AS EkF je usnášeníschopný.
Záznamem jednání je pověřen Ing. Jan Nevima. Zápis bude ověřen doc. Ing. Martinem
Macháčkem, Ph.D. a Ing. Janem Nevimou. V úvodu jednání přivítal předseda AS novou
členku SK st. Markétu Kovářovou a uvedl, že Ing. Radim Lauko se jednání AS zúčastní
pouze jako host, a tudíž není v roli hlasujícího (po dobu přechodu do interní formy
doktorského studia se hlasování nezúčastní).
Ad2/ Zpráva o činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava 2006
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předloženou zprávu o činnosti uvedl a konstatoval, že
zpráva obsahuje základní informace o dění na fakultě a jednotlivých katedrách. Zdůraznil,
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že od příštího roku již bude možné zpracovat zprávu o činnosti dle představ vedení fakulty
tak, aby bylo možné zprávu zhutnit, doplnit o grafy a počty studentů a současně ji využít i
jako výstup navenek v podobě vlastní prezentace. Vedení neprovádělo kontrolu toho, co si
jednotlivé katedry jako podklad pro zprávu uvedly. Zpracovatelem zprávy o činnosti je
proděkan Ing. Roman Kozel, Ph.D.
V rámci diskuse k předložené zprávě zazněly následující připomínky a dotazy:
Doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová uvedla, že dle jejího názoru zpráva o činnosti obsahuje
nevyvážené informace za jednotlivé katedry a uvedla, že by mělo dojít ke sladění obsahové
náplně.
Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. upozornil, že v části 2.3 zprávy o činnosti je chybně
uvedena informace o datu ukončení mandátu v AS EkF prof. Ing. Jaromíra Gottvalda, CSc.
a zahájení mandátu Doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc. a vznesl dotaz, komu je zpráva o
činnosti určena.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. na vznesené připomínky reagoval a vysvětlil, že od
příštího roku dojde ke změně stylu a struktury zpracování zprávy o činnosti, a bude tato
zpráva rovněž marketingově využitelnější. Zpráva je umístěna na webu fakulty, a je tedy
veřejně přístupná.
Ing. Boris Navrátil, CSc. vznesl dotaz, zda Vědecká rada EkF nějak upravovala zprávu o
činnosti, Ing. Roman Kozel, Ph.D. uvedl, že k úpravám nedošlo.
Následovalo hlasování o předložené zprávě o činnosti:
Návrh usnesení
AS schvaluje s připomínkami Zprávu o činnosti Ekonomické fakulty za rok 2006.
Výsledek hlasování:

počet přítomných:

11

pro návrh :
proti návrhu:
zdržel se:

11
0
0

Ad3/ Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2006
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předloženou zprávu o hospodaření za rok 2006 uvedl a
konstatoval, že rok 2006 byl z hlediska hospodaření rokem náročnějším a vedení fakulty
udělalo maximum pro to, aby hospodářská situace fakulty byla co nejméně nepříznivá.
Byly provedeny kroky ke stabilizaci situace.
Tajemník fakulty Ing. Josef Kovařík děkana fakulty doc. Ing. Josefa Fialu, CSc. doplnil
o připomínky z jednání Ekonomické komise AS EkF a uvedl, proč ve zprávě chybí zdroj
1114 (projekty ESF). Zdůraznil, že důvodem je systém zálohových plateb a poukázal na to,
že s těmito prostředky nemůže vedení fakulty disponovat a současně vysvětlil systém
rozdělování prostředků mezi partnery projektů ESF. V roce 2006 bylo z prostředků ESF
vyčerpáno 9 mil. Kč, z toho 5,6 mil. Kč bylo na mzdové prostředky. Podal také informaci
o dalších zdrojích (1106, 1301, 1401, 1503, 2202, 2401) uvedených ve zprávě o
hospodaření.
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Předseda Ekonomické komise prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal konstatoval, že komise se
materiálem intenzivně zabývala s tím, že zpráva je nyní koncepčnější, řada předložených
připomínek byla akceptována. Poznamenal, že součástí zprávy o hospodaření by měly být i
fondy ESF, Výzkumné záměry, apod., aby bylo jasné, kolik prostředků fakultou proteče.
Uvedl, že nebylo akceptováno, aby byly uvedeny všechny zdroje a rovněž nebyl proveden
detailnější rozbor vzniklé ztráty v hospodaření, čím byla ztráta 2,8 mil. Kč způsobena a
poukázal na to, že chybí způsob odstranění vzniklé ztráty. Konstatoval, že v souvislosti se
ztrátou v hospodaření byla provedena určitá opatření, některá pozitivní a některá negativní.
V rámci diskuze k předloženému materiálu vystoupili:
Doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. vznesl dotaz ve věci několikaletého nárůstu počtu
technicko-hospodářských pracovníků (THP) a upozornil na to, že dochází k prudkému
nárůstu počtu THP v nepoměru s nárůstem počtu akademických pracovníků. Uvedl, že jen
v letech 2005 a 2006 se zvýšil na fakultě počet THP o 12,28, resp. 10,25 přepočtených
pracovníků.
Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. vznesla dotaz na výši průměrné mzdy a fond
odměn.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. vysvětlil, že nárůst THP je způsoben ukončením civilní
služby a doplnil, že tito pracovníci jsou placeni ze zdrojů ESF. Fond odměn nebyl čerpán
s ohledem na stabilizaci finanční situace fakulty.
Tajemník fakulty Ing. Josef Kovařík doplnil informace týkající se počtu pracovníků.
Uvedl, že do průměrného výdělku nejsou pracovníci placení z ESF započteni.
Děkan fakulty doc. Ing. Josef Fiala, CSc. podal informaci o disponování s prostředky ESF
s tím, že vedení fakulty nemůže s těmito prostředky nakládat, s výjimkou režií.
Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc. vznesla dotaz na osobní náklady akademických
funkcionářů a na přečerpávání prostředků rozpočtu katedry 152.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. vysvětlil, že osobní náklady akademických funkcionářů
se týkají manažerských smluv děkana fakulty a prorektora Gottvalda a jsou uvedeny ve
zprávě o hospodaření samostatně.
Tajemník fakulty Ing. Josef Kovařík tuto informaci doplnil, že fakulta na tyto osobní
náklady dostává prostředky navíc do rozpočtu a tyto náklady jsou financovány ze
samostatné kapitoly rektora a dále vysvětlil hospodaření katedry 152 velkým počtem
pracovníků katedry a počtem studentů.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal reagoval na vystoupení děkana fakulty doc. Ing. Josefa
Fialy, CSc. ve věci disponování s účelovými prostředky tak, že na fakultě jsou prostředky
dvojího druhu – na pedagogickou a účelovou činnost. Přitom ne všechny prostředky na
účelovou činnost jsou ve zprávě o hospodaření uvedeny. A akcentoval, že by měly být ve
zprávě o hospodaření uvedeny všechny zdroje, které jsou na fakultě k dispozici.
Děkan fakulty doc. Ing. Josef Fiala, CSc. doplnil, že do budoucna budou do zprávy o
hospodaření zařazeny všechny zdroje, které na fakultě jsou.
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Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. vznesl dotaz na systém hodnocení pracovníků dle výkonů
pedagogické činnosti a vědecko-výzkumné činnosti.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. uvedl, že od roku 2008 se bude pro stanovení
finančních toků zohledňovat systém hodnocení výkonů, který se nyní připravuje.
Ing. Boris Navrátil, CSc. požádal, aby připomínky k návrhu hodnocení vědeckovýzkumné činnosti byly zaslány proděkance doc. Ing. Janě Hančlové, CSc., která uvedla,
že v současnosti se shromažďují informace ze strany kateder.
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. vznesl námět týkající se větší specifikace bodů ve zprávě tak,
aby byla srozumitelnější a přehlednější v podobě doplňujícího komentáře k jednotlivým
položkám zprávy.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal požádal tajemníka fakulty Ing. Josefa Kovaříka, aby
Ekonomické komisi byly poskytnuty informace o členění nákladů podle zdrojů a středisek
za rok 2006, podobně jako v loňském roce.
Tajemník Ing. Josef Kovařík přislíbil dodání požadovaných materiálů.

O předložené zprávě bylo hlasováno.
AS schvaluje s připomínkami Zprávu o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU
Ostrava za rok 2006.

Výsledek hlasování:

počet přítomných:

11

pro návrh :
proti návrhu:
zdržel se:

10
0
1

Ad4/ Rozpis základních dotací pro rok 2007
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předložený materiál uvedl o další informace ve věci
rozvržení základních dotací pro rok 2007 v souvislosti se změnou metodiky rozdělení
základních dotací a vysvětlil nepřesnost (rozdělení financí na katedru 150 a 151) z důvodu
neprovedení reorganizace katedry 151.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uvedl, že až na drobné nedostatky sdělené ze strany
Ekonomické komise AS EkF je předložený rozpis dotací v pořádku. Ekonomická komise
se uvedeným materiálem zabývala a vznesla řadu připomínek, které byly do zprávy
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zapracovány. Nebylo však akceptováno, aby byly v rozpisu dotací uvedeny všechny
účelové zdroje.
V rámci diskuze k tomu tématu vystoupili:
Doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. vznesl dotaz k řešení navýšení, resp. snížení v případě
ztráty rozpočtu jednotlivých kateder a upozornil na ekonomický problém morálního
hazardu. Vyzdvihnul, že jediné katedře 152 nebyla krácena dotace pro rok 2007 o polovinu
ztráty roku 2006, ale o částku nezanedbatelně nižší.
Tajemník fakulty Ing. Josef Kovařík na vznesený dotaz reagoval s tím, že dotace nebyla
krácena o polovinu, neboť by jinak katedra 152 zůstala takřka bez prostředků. Rovněž
uvedl, že v letošním roce již výrazně deficitní hospodaření katedry 152 ohlídá.
Doc. Ing. Naděžda Klabusayová, CSc. upozornila na formální nedostatek u tabulky č. 3 a
vznesla dotaz, proč nejsou uvedeny v přehledu rozpočtu další pracoviště fakulty (Institut
inovace vzdělávání, Institut doktorských a manažerských studií, atd.).
Tajemník Ing. Josef Kovařík na vznesený dotaz reagoval a uvedl, že činnost těchto
fakultních pracovišť je atypická, nečerpají prostředky jako katedry a přislíbil, že tyto
informace o účelových pracovištích je možné doplnit.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal v této souvislosti požádal o přehlednější výhled o
hospodaření účelových pracovišť.
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. vznesl námět, aby byl užit v rozpisu základních dotací jednotný
princip zobrazení výsledků hospodaření a byl porovnatelný s metodikou hodnocení
výsledků hospodaření.
Ing. Radim Lauko vyzval k zohlednění ztrát kateder v dalších letech a požádal o přehled
ztrát kateder v jednotlivých letech. Zdůraznil zohlednění prostředků jednotlivých kateder
v souvislosti se změnou Studijního a zkušebního řádu doktorských studií, kdy budou
studenti doktorských studií pobízení k využívání interních grantů.
Tajemník Ing. Josef Kovařík podal vysvětlení ke vzneseným připomínkám.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. uvedl, že bude více zohledněna ztráta kateder při
sestavování rozpočtu.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal uvedl, že princip rozdělování peněz na katedry není
dokonalý, ale je v zásadě správný. Platí zde zásada, že lepší je špatné pravidlo, které se
dodržuje, než žádné pravidlo.
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O předloženém návrhu rozpisu dotací bylo hlasováno.
AS schvaluje s připomínkami Rozpis základních dotací pro rok 2007.

Výsledek hlasování:

počet přítomných:

11

pro návrh :
proti návrhu:
zdržel se:

9
0
2

Ad5/ Záležitosti týkající se studentské komory
Předsedkyně studentské komory AS EkF VŠB-TUO st. Lucie Vilamová informovala,
že v souvislosti s odchodem Ing. Petra Brozdy a Ing. Kataríny Novosadové je nutné doplnit
za SK členy v Legislativní komisi AS EkF. Předložila návrh, aby do Legislativní komise
AS EkF byli zvoleni st. Markéta Kovářová a Ing. Jan Nevima.
Doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová upozornila, že Ing. Jan Nevima již působí ve dvou
komisích – v Ekonomické komisi a Pedagogické komisi.
Ing. Boris Navrátil, CSc. nechal o navržených kandidátech hlasovat.

AS schvaluje st. Markétu Kovářovou jako členku Legislativní komise AS EkF.
Výsledek hlasování:

počet přítomných:

11

pro návrh :
proti návrhu:
zdržel se:

10
0
1

AS neschvaluje Ing. Jana Nevimu jako člena Legislativní komise AS EkF.

Výsledek hlasování:

počet přítomných:

11

pro návrh :
proti návrhu:
zdržel se:

5
0
6
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St. Lucie Vilímová na základě výsledku hlasování sdělila, že v Legislativní komisi budou
působit za SK jen dva studenti.
St. Lucie Vilamová dále informovala o projednávání Studijního a zkušebního řádu
doktorských studií ve AS VŠB – TU Ostrava.
Ing. Jan Nevima informoval o připomínkování Studijního a zkušebního řádu doktorských
studií ze strany SK EkF a o jednání SK VŠB – TU Ostrava.
Byly zmíněny tři stěžejní oblasti:
-

kreditní systém doktorského studia (zohlednění účasti v projektech české nebo
evropské dotační politiky, a publikování příspěvku na konferenci v cizím jazyce);

-

neplacená pedagogická praxe (4hodinová neplacená pedagogická praxe by měla být
snížena nebo zachována, což souvisí zejména s tím, že na některých fakultách VŠB
– TU Ostrava nejsou studenti za výuku placeni vůbec);

-

účinnost nového Studijního a zkušebního řádu doktorských studií.

Ing. Radim Lauko zmíněné oblasti doplnil a uvedl, že materiál bude projednávat
s předsedkyní SK AS VŠB – TU Ostrava a s prorektorem prof. Ing. Petrem Noskievičem,
CSc. Současně vyzval všechny členy AS EkF, aby mu další připomínky byly zaslány před
tímto jednáním.
Ad6/ Různé
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. předložil návrh, aby členem Disciplinární komise AS
EkF byl jmenován Ing. Jan Nevima. Důvodem je ukončení studia Ing. Kataríny
Novosadové, která v komisi doposud působila. Ing. Roman Kozel, Ph.D. tento návrh jako
předseda Disciplinární komise podpořil s tím, že je nutné, aby v Disciplinární komisi
působili lidé s patřičnými zkušenostmi. Ing. Radim Lauko se k návrhu připojil.
Ing. Boris Navrátil, CSc. nechal o předloženém návrhu hlasovat.
AS schvaluje Ing. Jana Nevimu jako člena Disciplinární komise AS EkF.

Výsledek hlasování:

počet přítomných:

11

pro návrh :
proti návrhu:
zdržel se:

9
0
2

7

Disciplinární komise bude po dovolení zástupce za studenty pracovat ve složení: Ing.
Roman Kozel, Ph.D. (předseda Disciplinární komise), JUDr. Jana Martinková, Ph.D., Ing.
Jan Malinovský, Ph.D., st. Lucie Vilamová, Ing. Radim Lauko, Ing. Jan Nevima
Ing. Boris Navrátil, CSc. informoval o jednání AS VŠB – TU Ostrava, kde byly
schváleny materiály: Statut EkF VŠB – TU Ostrava a Organizační řád EkF VŠB – TU
Ostrava.
Děkan fakulty doc. Ing. Josef Fiala, CSc. podal informaci ve věci zpracování odborného
posudku Ústavu pro oceňování majetku v otázce záležitosti oceňování akcií Severočeské
uhelné.
Doc. Ing. Jana Hančlová, CSc. požádala o zpřesnění zápisu č. 13 ze dne 15.5.2007,
předseda AS EkF korekci přislíbil.
Na str. 2 zápisu č. 13 je uvedena formulace:
„Poukázala na narůstající prestiž oborů matematického zaměření a zlepšení kvality
zabezpečení výuky matematiky a statistiky v jednotlivých stupních studia na EkF.“
Navržená korekce je v tomto znění:
„Z hlediska prestiže oborů garantovaných katedrou MME poukázala na obtížnost získávání
studentů, protože studenti EkF si vybírají především obory ekonomického zaměření a
ostatní studenti preferují výběr podobných oborů na přírodovědeckých fakultách. Rovněž
informovala o zlepšení kvality zabezpečení výuky matematiky a statistiky v jednotlivých
stupních studia na EkF.“
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal upozornil, že v Organizačním řádu EkF není uveden
Ústav pro oceňování majetku.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. nápravu přislíbil po dalším jednáním s rektorem VŠB –
TU Ostrava. Uvedl, že situace kolem Ústavu pro oceňování majetku nebyla řešena
z důvodu možné transformace na Ústav soudního inženýrství, který by se následně stal
celoškolským pracovištěm.
Doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. upozornil na to, že vedoucí katedry nemají přístup do
informačního systému Sírius (Edison) na všech úrovních řízení. Rovněž upozornil na
problematiku délky semestru v souvislosti s organizací akademického roku.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. přislíbil ve věci přístupu do informačního systému
nápravu a uvedl, že děkan fakulty má kompetenci stanovit délku semestru.
Doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D. upozornil na to, že dle studijních a zkušebních řádů
bakalářských a magisterských studijních programů VŠB-TU Ostrava se studenti mohou
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odhlásit nejpozději 24 hodin před termínem zkoušky, fakultní Interní informační systém
však umožňuje odhlášení do 23:59 dne předcházející konání zkoušky.
Děkan doc. Ing. Josef Fiala, CSc. požádá o nápravu vedoucího LVT.
V Ostravě 26. června 2007
Zápis ověřili: doc. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
Ing. Jan Nevima

Doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová
místopředseda AS
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