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Zápis ze zasedání AS OU 19.12.2016 

Číslo jednací: OU-90767/90-2016 

 

Přítomni: Badošek, Seberová, Rumpel, Vajgl, Honová, Mostýn, Zapletalová, Martínek, Dvořáček, 

Hladík, Krupa, Gojová, Špiláčková, Čabalová, Surůvka, Michel, Vovk, Madecká, Škuta, Pospíšil, Mantič, 

Bangoura, Čapandová, Kubančáková, Hašková, Waloszek, Drdáková, Bukur. 

Omluveni: Červenková, Ferdiánová, Kazík, Krausová, Kusák, Minařík, Popelka, Václavíková. 

Přítomných studentů: 11 

Přítomných akademiků: 17 

 

Program jednání: 

1. Projednání Jednacího řádu AS OU 

2. Projednání otázky čerpání rozpočtu  AS OU 

3. Různé  

 

Předsedkyně AS OU zahájila zasedání. Informovala senátorky a senátory, že na posledním výjezdním 

zasedání kolegia rektora byl projednáván Statut OU a byly diskutovány  připomínky ze strany děkanů 

fakult. Návrh Statutu bude předložen AS OU do 2.1.2017. Dále by měl být předložen také Řád 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. V souvislosti s novelizací VŠ zákona je třeba 

všechny relevantní vnitřní předpisy OU projednat a schválit do 30.6.2017, aby mohly být do 

30.8.2017 předloženy k registraci na MŠMT. 

Dále Honová připomněla, že na svou funkci senátora rezignoval doc. Eliáš (PřF) a na jeho místo 

nastoupí Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D. 

Honová seznámila přítomné s programem dnešního zasedání AS OU. 

 

1. Projednání Jednacího řádu AS OU 

Honová seznámila přítomné s postupem práce Legislativní komise na Jednacím řádu AS OU (dále jen 

JŘ). Volební řád AS OU (dále jen VŘ) pak připravuje rektorát. Legislativní komise AS OU se sešla i 

s předsedkyní AS OU a připravovaný JŘ prodiskutovali. Aktuální podobu pak předložili na dnešní 
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jednání AS OU (viz příloha 1). Honová informovala také o plánovaném postupu prací na JŘ. Další 

zasedání Legislativní komise proběhne ještě dne 19.12.2016 ihned po skončení zasedání AS OU, na 

němž bude pokračovat diskuse a přípravy JŘ. Výsledný text bude rozeslán senátorům 

k připomínkování. V lednu 2017 se Legislativní komise AS OU sejde znovu a zapracuje všechny 

připomínky ze strany senátorů. Poté bude vypracován návrh JŘ, který bude předložen právnímu 

oddělení a rektorovi.  

Na jednání se dostavil Krupa. 

Studentská komora již dříve předložila návrhy k aktualizaci Jednacího řádu AS OU. Hašková upřesnila, 

že jde o připomínky předchozí Studentské komory (dále jen SK) a navrhla, že současná SK tyto 

připomínky aktualizuje do 9.1.2017. 

Dvořáček připomněl, že je třeba sladit práci na všech vnitřních předpisech OU a jejich projednávání. 

Bylo by dobré, aby se na JŘ a VŘ pracovalo souběžně a to v závislosti především na znění Statutu OU. 

Honová souhlasila a vysvětlila, že v tuto chvíli jde v souvislosti s JŘ pouze o naši (AS OU) přípravu. AS 

OU bude s jeho finální podobou čekat na výslednou verzi Statutu OU a projedná s vedením OU 

přípravy Volebního řádu OU. 

Dvořáček se dotázal, zda víme o někom, kdo má již tyto vnitřní předpisy schváleny. 

Honová odpověděla, že jedna z univerzit má již schválen VŘ. 

Surůvka se dotázal na genezi současného VaJŘ AS OU. 

Honová reagovala, že aktuální VaJŘ AS OU je z roku 2013. Povinnost mít JŘ vyplývá z novely ZVŠ. 

Mostýn informoval o základních změnách, které Legislativní komise OU v předložené verzi JŘ 

provedla. Také apeloval na vedení OU, aby co nejdříve předložilo časový harmonogram prací na 

aktualizaci vnitřních předpisů OU. Dále upozornil na vybrané body JŘ k diskusi: 

a) otázka rozšíření neslučitelnosti funkcí (článek 0 předloženého znění JŘ) – bylo diskutováno na 

příkladu ředitele Fakultní nemocnice. Dále byla diskutována otázka, zda mohou být voleni 

zaměstnanci ústavů OU. 

Přišel Vajgl. 

b) otázka, kdy je zahájeno funkční období AS OU (čl. 2) – přítomní se shodli, že toto je třeba 

diskutovat s právničkou. Gojová navrhla, aby byla také upřesněna doba, do které se má AS OU od 

vyhlášení výsledků voleb sejít. 

c) otázka tajného hlasování (čl. 3) – z diskuse vyplynul návrh, že tajné hlasování může navrhnout 

kterýkoliv člen/členka AS OU a takový návrh bude automaticky přijat 

d) otázka odděleného hlasování (čl. 3) – k tomuto předloží SK svůj návrh do 9.1.2017 
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e) otázka počtu zástupců studujících ve volební komisi pro volbu kandidáta na jmenování rektorem 

(čl. 5, odst. 1) - k tomuto předloží SK svůj návrh do 9.1.2017 

f) postup při schvalování návrhu na jmenování rektora (čl. 5, odst. 2 a další) – z diskuse přítomných 

vyplynulo, že je třeba zpřesnit postup a inspirovat se fakultními VaJŘ. Odst. 10  a další je pak třeba 

specifikovat s právničkou Ou (zejména termíny „vlastní volba“, „opakovaná volba“, „nová volba“). 

Dvořáček připomněl důležitost definice Hosta a veřejnosti. Honová reagovala, že host je ten, koho 

pozve na zasedání předsedkyně AS OU. Dvořáček přesto žádá o důraz na specifikování těchto pojmů, 

jakož i pojmů akademická obec, kooptace. 

Čabalová se dotázala, zda bude v JŘ také hlasování per rollam. Honová řekla, že toto téma bylo 

diskutováno na školení k novele ZVŠ s právničkou OU, která zavedení možnosti hlasování per rollam 

nedoporučila, protože zasedání AS je veřejné a tímto by se princip veřejnosti popřel.  

Honová shrnula, že senátoři mohou své připomínky k verzi JŘ, která jim bude rozeslána, zasílat do 

9.1.2017. 

 

2. Projednání otázky čerpání rozpočtu AS OU 

Honová připomněla, že rozpočet AS OU byl na rok 2016 krácen oproti roku 2015 na polovinu, tj. na 

200 tisíc Kč. Krácení rozpočtu bylo důsledkem usnesení, které AS OU přijal na výjezdním zasedání dne 

15. 9. 2015 a jímž se akademická komora AS OU vzdala vyplácení odměn. Usnesení bylo přijato pouze 

pro AK AS OU, zatímco pro SK AS OU zůstal v platnosti předchozí zavedený systém odměňování (tj. 

plošně za účast).  

Honová konstatovala, že rozpočet AS OU pro rok 2016 byl vyčerpán a seznámila přítomné s částkami, 

které byly v roce 2016 z rozpočtu AS OU vyplaceny za činnost pro senát zejména členům Legislativní 

komise a Ekonomické komise. Honová navrhla navýšit rozpočet AS OU na rok 2017 s ohledem na 

exponovaný objem prací Legislativní komise AS OU, který je v roce 2017 očekáván. Dále upozornila 

na potřebu znovu projednat otázku odměňování senátorů a stanovit jasná pravidla. Dle stávajícího 

Volebního a jednacího řádu AS OU je členství v AS OU „čestné“, což dle stanoviska právního oddělení 

OU znamená neplacené. Bylo by tedy vhodné využít stávající situace, kdy se připravují nové vnitřní 

předpisy OU, a zpřesnit způsob odměňování senátorů v JŘ, případně v jiném vnitřním předpisu OU 

(bude projednáno s vedením OU). Přítomní se dohodli, že toto bude projednáno na nejbližším 

zasedání AS OU. Dále proběhla diskuse o aktivitách studentské komory. Rumpel uvedl, že studenti 

organizují velké množství aktivit a zaslouží si být odměněni. Byla diskutována otázka, které 

studentské aktivity mají být hrazeny z rozpočtu AS OU. Místopředsedkyně SK AS OU upřesnila, že 

všechny studentské aktivity organizují jako SK AS OU. 
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3. Různé 

Rumpel prostřednictvím AS OU vyzývá vedení univerzity, aby se zabývalo otázkou kvality a ceny 

dodávaného zboží dodavatelskou firmou dodávající OU kancelářský materiál. Čabalová se k výzvě 

přidala. Badošek rozšířil výzvu také na téma IT vybavení. AS OU požaduje od vedení OU zdůvodnění 

výběru daných dodavatelských firem a setrvání v uzavřených kontraktech, včetně informování AS OU 

o způsobu kontroly dodržování podmínek kontraktů. 

Rumpel navrhuje zahájit diskusi o FKSP a penzijním připojištění ze strany zaměstnavatele. Bude 

diskutováno na zasedání AS OU v lednu 2017. 

Rumpel navrhuje diskutovat v souvislosti s aktuálním znění Studijního a zkušebního řádu otázku 

trvání na nemožnosti přestupů. Navrhuje doplnit příslušný odstavec Studijního a zkušebního řádu OU 

o větu, že přestupy jsou možné pouze na základě souhlasu vedoucího katedry a děkana fakulty. 

Gojová připomněla situaci, která v tomto semestru nastala s chybným tiskem zápočtových katalogů. 

Chyběla kolonka „body“, načež byly vytisknuty všechny katalogy znovu, kde však potřebná kolonka 

„body“ nebyla a v záhlaví bylo doplněno pouze slovo „body“. Navázala tak na předchozí návrhy 

Rumpela a prosí vedení OU o uvážlivé kroky v environmentálním prostředí. 

Studentka Drdáková komentář Gojové rozšířila o upozornění na opakující se chyby v tiscích 

propagačních materiálů OU a tedy potřebu tisknout materiály znovu. 

Honová uvedla, že tyto podněty zařadí na program jednání lednového zasedání AS OU. 

Honová navrhla doplnit Legislativní komisi AS OU o MUDr. Igora Dvořáčka, Ph.D. (LF). 

Hlasování: AS OU schvaluje Igora Dvořáčka jako člena Legislativní komise OU. 

Výsledek hlasování: pro: 25, proti: 0, zdržel/a se: 1 

Dvořáček byl schválen členem Legislativní komise AS OU. 

 

Honová poděkovala senátorům za spolupráci v roce 2016 a stanovila termín příštího zasedání na 

pondělí 16.1.2017 ve 14.00 (místnost bude upřesněna). 

Zapsala: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D. 

Verifikovala: Mgr. Zuzana Honová, Ph.D. 

 

 

 




