
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU 

19. listopadu 2012 

 
Přítomni: UK 19, SK 9, podrobně viz prezenční listinu 
Hosté: rektor prof. Močkoř, prorektor prof. Lata, kvestorka ing. Poloková, dr. Bužga (pověřený 
předseda AS LF OU) 
 
Program:  

1. Projednání Statutu FF 
2. Problematika stížnosti odstupujícího děkana LF na platnost voleb děkana  
3. Doporučení pro práci legislativní komise AS OU do budoucna, stanovisko legislativní 

komise 
4. Informace o aktuálním počtu studentů po zápisech 
5. Informace o čerpání rozpočtu v prioritách I k 31. 10. 2012 
6. Informace o aktuálním výchozím dokumentu MŠMT pro novelu VŠ zákona  
7. Různé 

 
 
 
Bod 1 
Text: Projednání Statutu FF 
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání AS OU na základě doporučení 
Legislativní komise AS OU. 
 
 
Bod 2 
Text: Problematika stížnosti odstupujícího děkana LF na platnost voleb děkana 
Rektor informoval o situaci ve věci stížnosti odstupujícího děkana LF OU. Rektor požádal 
externí právní kancelář o právní rozbor v této záležitosti, ze kterého vyplývá, že volba kandidáta 
na děkana byla právoplatně a účinně provedena dle platného Volebního a jednacího řádu AS LF 
OU ze dne 7. 11. 2006. Právní rozbor je k nahlédnutí v kanceláři rektora. Vedení LF bude AS LF 
OU předkládat zcela nové vnitřní předpisy. Rektor dále doporučil, aby všechny vnitřní předpisy 
na OU byly před schválením posuzovány profesionálním právníkem.  
 
Diskuse: Čermáková informovala o závěrech právního rozboru, který byl vyhotoven právní 
kanceláří na podnět některých členů AS LF OU. Závěry z auditu budou k dispozici v AS LF OU.  
 
 
Bod 3  
Text: Doporučení pro práci legislativní komise AS OU do budoucna, stanovisko legislativní 
komise 
Jednání Legislativní komise AS OU proběhlo dne 12. 11. 2012. Předsedou Legislativní komise 
byl zvolen Jandačka. Projednáván byl Statut FF a Volební a jednací řád AS LF OU (podrobně viz 
Příloha 1).   
 
 
Bod 4  
Text: Informace o aktuálním počtu studentů po zápisech 
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na příští zasedání AS OU z důvodu nemoci prorektorky 
doc. Málkové. 
 



Bod 5  
Text: Informace o čerpání rozpočtu v prioritách I 
Kvestorka informovala o stavu čerpání finančních prostředků, které byly v rámci rozpočtu OU 
pro rok 2012 schváleny v prioritách P1 (viz Příloha 2). 
 
Usnesení AS OU: 
AS OU bere na vědomí informaci kvestorky OU o čerpání rozpočtu v prioritách P1. 
 
 
Bod 6  
Text: Informace o aktuálním výchozím dokumentu MŠMT pro novelu VŠ zákona 
Rektor informoval, že MŠMT předložilo stručný dvoustránkový dokument, specifikující hlavní 
cíle novely zákona o vysokých školách. Novela nemá věcný záměr. Zaslané hlavní cíle nového 
vysokoškolského zákona obecným způsobem definují plánované základní změny. Uvedeno je 
několik klíčových témat (např. profilace a kvalita, autonomie a konsolidace, financování, 
technické úpravy). 
V tématu profilace je uvedeno mj. definování typů vysokých škol. Dokument zmiňuje profesně 
zaměřené, všeobecně akademicky zaměřené a vědecky zaměřené vysoké školy. Není však 
řečeno, zda bude možné volit zaměření jednotlivých fakult, nebo půjde o zaměření celé vysoké 
školy. V dokumentu je rovněž uvedena fúze vysokých škol v Ostravě k 1. 1. 2015.  
V oblasti personální zůstane zachováno habilitační řízení, ale vysoká škola si sama stanoví 
obsazování míst profesory, tj. půjde o ustanovení na funkční místo profesora. Profesoři nebudou 
jmenováni. Vysoká škola si sama stanoví podmínky, které má profesor splnit. Tato změna naruší 
tradici systému profesor a docent. Vznikne situace, kdy na pracovišti budou profesoři jmenování 
prezidentem a profesoři na funkčních místech. Habilitační práva budou mít pouze ty obory, které 
mají doktorská studia. V dokumentu MŠMT však chybí podrobnější rozbor. 
Rektor dále uvedl, že předložený materiál je příliš obecný, tudíž lze těžko k němu přijmout 
stanoviska.  
 
Usnesení: 
AS OU bere na vědomí informaci o principech novely zákona o vysokých školách a žádá rektora 
OU o průběžné informování o dalším vývoji a jednáních v této záležitosti. 
 
 
 
Bod 7  
Text: Různé 
1. Výsledky hlasování per rollam  
Šumberová informovala o výsledcích hlasování per rollam, které proběhly v říjnu a na přelomu 
října a listopadu letošního roku.  
 
Hlasování per rollam 12. – 16. 10. 2012 
Usnesení: AS OU vysílá Mgr. Anetu Kozákovou jako hlavního delegáta do SK RVŠ a Bc. 
Adama Soustružníka jako zástupce hlavního delegáta do SK RVŠ. 
 
Hlasování: 
Pro:  24 Proti: 0 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se nezúčastnilo 12 senátorů). 
 
 



Hlasování per rollam 31. 10 – 2. 11. 2012 
Usnesení: AS OU schvaluje rozšíření bodu č. 7 Aktualizace dlouhodobého záměru OU na rok 
2013, část Stručný popis cílů pro rok 2013 o větu „Nutnou podmínkou budoucí možné integrace 
je definování OU jako nástupnické organizace“. 
 
Hlasování: 
Pro:  25 Proti: 2 Zdrželo se: 0 
Výsledek hlasování: schváleno (hlasování se nezúčastnilo 9 senátorů). 
 
 
2. Finanční prostředky pro zapojení AS OU do projektu integrace 
Šumberová sdělila, že doc. Klimeš informoval o finančních prostředcích, které jsou k dispozici 
pro zapojení AS OU do projektu integrace ve formě stipendií pro studenty a financí na odměny 
pro akademické pracovníky. Případné návrhy je potřeba zaslat předsedkyni senátu do týdne. 
 
 
 
Příští zasedání AS OU: 17. 12. 2012, ve 14 hod. v aule OU. 
Další zasedání AS OU: 21. 1. 2013, 18. 2. 2013, 18. 3. 2013, 15. 4. 2013, 20. 5. 2013,  
                                            17. 6. 2013 
 
 
Zapsala: Mulková 
Verifikovala: Šumberová 



Účast na zasedání Akademického senátu Ostravské unive rzity  
dne 19. listopadu 2012 

 
KAP 

Mgr. Jaroslav Koléšek zúčastnil se 
doc. Mgr. Jiří Surůvka - 
doc. Mgr. Pavel Vítek - 

FU 

MgA. Jana Vondráčková zúčastnila se 
doc. PhDr. Irena Bogoczová  zúčastnila se 
prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. zúčastnila se 
PhDr. Irena Šebestová, CSc. zúčastnila se 

FF 

Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. zúčastnil se 
Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Pavel Dostál, Ph.D. omluven 
Mgr. Ondřej Šimik, Ph.D. zúčastnil se 

PdF 

PhDr. Ondřej Vorel zúčastnil se 
Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. omluven 
RNDr. Monika Mulková, Ph.D. zúčastnila se 
prof. Ing. Vilém Novák, DrSc. - 

PřF 

Mgr. Monika Šumberová zúčastnila se 
MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. zúčastnila se 
MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D. zúčastnil se 
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. zúčastnil se 

LF 

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D. zúčastnil se 
Ing. Petr Kazík zúčastnil se 
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. zúčastnila se 
Mgr. Tomáš Šobáň zúčastnil se 

FSS 

Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. zúčastnila se 
 
 
 
SK 

Olga Moravcová - 
FU 

Linda Šustová - 
Bc. Vladimír Mičulka zúčastnil se 

FF 
Bc. Kristýna Mžyková zúčastnila se 
Mgr. Jakub Horák zúčastnil se 

PdF 
Přemysl Verner zúčastnil se 
Mgr. Tereza Hasíková zúčastnila se 

PřF 
Bc. Adam Soustružník zúčastnil se 
Bc. Kateřina Benková zúčastnila se 

LF 
Jiří Paleček - 
Mgr. Aneta Kozáková zúčastnila se 

FSS 
Mgr. Eva Nedomová zúčastnila se 

 


