
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 16. 10. 2017

Číslo jednací: OU-80420/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Rumpel, Ferdiánová, Vajgl, Václavíková, Honová,
Mostýn, Dvořáček, Plevová, Gojová, Krausová, Kazík, Vovk, Madecká, Ožana, Mantič,
Pezda, Kubančáková, Minařík, Waloszek, Bureš, Drozd (host), Tomašková (host), Pe-
trucijová (host), Šumberová (host), Nevludová (host), Hradecký (host), Závacká (host)

Nepřítomni: Homza

Omluveni: Cieslar, Kusák, Šebestová, Mlčák, Krupa, Glumbíková, Čabalová, Surůvka,
Michel, Skýpala , Čapandová, Bjelončiková

Přítomných studentů: 8

Přítomných akademiků: 14

Program zasedání

1. Průběžný stav plnění Plánu realizace strategického záměru Ostravské univerzity
na rok 2017

2. Plán realizace strategického záměru Ostravské univerzity na rok 2018
3. Projednání návrhu Statutu Přírodovědecké fakulty OU
4. Projednání návrhu Jednacího řádu AS Filozofické fakulty OU
5. Projednání návrhu Volebního řádu AS Filozofické fakulty OU
6. Projednání návrhu Disciplinárního řádu Lékařské fakulty OU
7. Volba členů volební komise AS OU
8. Různé

Předsedkyně zahájila zasedání a přivítala přítomné senátory i hosty.
Informovala o změně ve složení senátu – v souvislosti s ukončením členství Popelky

nastupuje senátorka PhDr. Irena Šebestová, Ph.D., která je náhradníkem za FF a která
se ze zasedání omluvila.

Vzhledem k programu jednání byli pozváni děkan PřF doc. Hradecký a proděkanka
pro studium LF, dr. Závacká. Předsedkyně zároveň požádala, s ohledem na časové
možnosti hostů, o přesun bodů v programu jednání následovně:
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Program zasedání

1. Projednání návrhu Statutu Přírodovědecké fakulty OU
2. Projednání návrhu Disciplinárního řádu Lékařské fakulty OU
3. Projednání návrhu Jednacího řádu AS Filozofické fakulty OU
4. Projednání návrhu Volebního řádu AS Filozofické fakulty OU
5. Průběžný stav plnění Plánu realizace strategického záměru Ostravské univerzity

na rok 2017
6. Plán realizace strategického záměru Ostravské univerzity na rok 2018
7. Volba členů volební komise AS OU
8. Různé

Honová vyzvala senátory k hlasování o změně v programu zasedání.
Hlasování
Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

1. Projednání návrhu Statutu Přírodovědecké fakulty OU

Předsedkyně předala slovo děkanovi PřF, doc. Hradeckému, který dokument
představil (viz Statut PrF OU.doc).

Děkan Hradecký stručně okomentoval předložený dokument a jeho tvorbu. Záro-
veň doplnil, že dva sporné články (čl. 9, odst. 3 a čl. 20, odst. 3) řešící nesluči-
telnost postu vedoucího katedry s jinými funkcemi, byly diskutovány a přestože
právní oddělení je vidí jako sporné, mnoho jiných univerzit nebo jejich fakult je do
svých statutů zakotvilo a PřF je vnímá jako důležité.

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity s výjimkou ustanovení
čl. 9 odst. 3 a čl. 20 odst. 3 (viz pravni stanovisko k navrhu Statutu PrF OU.pdf).

Mostýn prezentoval stanovisko LK AS OU (viz zápis LK 16.10.2017 s komen-
táři právního oddělení.docx), které kromě diskuse nad výše zmíněnými články
doporučuje formální, typografické a gramatické úpravy.

Předsedkyně prezentovala kladné stanovisko rektora.

Přišel Vovk a Minařík.

Po krátké diskusi k doporučením LK AS OU vyzvala předsedkyně senátory k hla-
sování.
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Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Statut PřF OU v předložené podobě s nutností pro-
vedení typografických a gramatických úprav navržených LK AS OU a změnou
v čl. 11, odst. 7, kde bude odstraněna druhá věta „Dobu, na kterou může být
vedoucí zaměstnanec působící na PřF ustanoven, stanoví Statut PřF“.

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

Usnesení bylo přijato.

2. Projednání návrhu Disciplinárního řádu Lékařské fakulty OU

Předsedkyně předala slovo proděkance dr. Závacké, která dokument představila
(viz Disiciplinarni rad LF OU.pdf).

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 DR LF OU.pdf) a vyzvala Mostýna, aby okomentoval doporučení LK AS
OU.

Mostýn za LK AS OU doporučil jazykovou a typografickou úpravu textu. Připo-
mínka, že v dokumentu není definován způsob hlasování komise u rozhodnutí
o sankci, byla v rámci diskuse okomentována se závěrem, že zde není nutno
přidávat další text, protože je jasné, jak v případě pochybností text vyložit (viz
zápis LK 16.10.2017 s komentáři právního oddělení.docx).

Předsedkyně prezentovala kladné stanovisko rektora.

Předsedkyně poté vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Disciplinární řád LF OU v předložené podobě.

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

Usnesení bylo přijato.

3. Projednání návrhu Jednacího řádu AS Filozofické fakulty OU

Předsedkyně předala slovo Mostýnovi, který dokument za AS FF OU představil.

Mostýn stručně popsal proces přípravy dokumentu.

Poté Mostýn za LK AS OU okomentoval doporučení (viz zápis LK 16.10.2017
s komentáři právního oddělení.docx). Kromě gramatických a typografických úprav
po diskusi předsednictvo AS FF OU souhlasí se zapracováním doporučení LK AS
OU v čl.2, odst. 2 a v čl. 6, odst. 2.

Vedení OU dále doporučilo úpravy v čl. 8, odst. 1, kde patrně chybějící čárka mezi
slovy „děkan“ a „AS OU“ způsobuje jinou interpretaci textu, a doporučilo změnu
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v čl. 8, odst. 2 – nahrazení uvedených 5 pracovních dnů lhůtou 7 kalendářních
dnů, která je dána zákonem.

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 AS FF OU.pdf) a stanovisko děkana FF OU je rovněž
kladné.

Vajgl upozornil na problematický čl. 15, odst. 1, kde není specifikováno, že elek-
tronická forma komunikace musí být přes zaměstnanecký/studentský email.

Po krátké diskusi k tomuto článku bylo akceptováno doplnění formulace v čl.
15, odst. 1 „Pro potřeby tohoto Jednacího řádu se písemnou formou rozumí
forma elektronická, prostřednictvím studentského nebo zaměstnaneckého emailu
@osu.cz“.

Poté Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Jednací řád AS FF OU v předložené podobě s úpra-
vou v čl. 2, odst. 2 a čl. 6, odst. 2 dle doporučení LK AS OU, dále s úpravou čl. 8,
odst. 2, kde bude nahrazena lhůta 5 pracovních dnů lhůtou 7 kalendářních dnů
a v čl. 15, odst. 1 bude doplněna věta o formulaci „prostřednictvím studentského
nebo zaměstnaneckého emailu @osu.cz“.

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

Usnesení bylo přijato.

4. Projednání návrhu Volebního řádu AS Filozofické fakulty OU

Předsedkyně Honová požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému
dokumentu.

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz zápis LK 16.10.2017 s komentáři
právního oddělení.docx).

Vajgl upozornil na čl. 3, odst. 2, kde není dobře naformulována situace, kdy je
student zároveň zaměstnancem. Doporučil doplnění (viz zápis LK 16.10.2017
s komentáři právního oddělení.docx), které bylo akceptováno.

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 Volebniho radu AS FF OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.

Poté vyzvala senátory k hlasování.
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Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje Volební řád AS FF OU v předložené podobě s úpra-
vou čl. 3, odst. 2 a čl. 6, odst. 1 dle doporučení LK AS OU.

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

Usnesení bylo přijato.

Rumpel odešel.

5. Průběžný stav plnění Plánu realizace strategického záměru Ostravské uni-
verzity na rok 2017

Honová předala slovo prorektoru Drozdovi.

Drozd zdůraznil, že se jedná o prezentaci průběžného stavu plnění strategického
záměru a mnoho aktivit pokračuje, takže výčet za celý rok bude ještě doplňován,
nicméně už nyní se ukazuje, že všechny body záměru budou naplněny. Zároveň
Drozd nastínil plán realizace pro rok 2018.

Vovk odešel.

Poté prorektorky Petrucijová a Tomášková stručně prezentovaly plnění strategic-
kého záměru v oblastech, které pod jejich vedení patří.

Protože se počet senátorů snížil na minimum nutné pro usnášeníschopnost se-
nátu, požádala Honová senátory o další změnu v programu zasedání – přesunu
hlasování o složení volební komise a hlasování o plánu realizace strategického
záměru OU pro rok 2018.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedenou změnu programu zasedání.

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

Usnesení bylo přijato.

6. Volba členů volební komise AS OU

Předsedkyně Honová připomněla nutnost sestavit Volební komisi AS OU a před-
stavila navržené členy (viz Seznam kandidatu na cleny volebni komise AS OU.
doc).

Nebyly vzneseny žádné dotazy a předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje předložené složení Volební komise AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 17, proti: 0, zdrželi se: 2.

Usnesení bylo přijato.
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7. Plán realizace strategického záměru Ostravské univerzity na rok 2018

Předsedkyně sdělila, že dokument (viz Aktualizace DZ 2018 komplet.docx) sená-
toři obdrželi předem a vyzvala je k případným dotazům. Zároveň prorektor Drozd
již při informaci o průběžném plnění strategického záměru komentoval plány pro
rok 2018.

Plevová se zeptala na dílčí cíl 2 - jsou zde myšleni pouze akademičtí pracovníci?

Prorektorka Tomášková odpověděla, že všichni zaměstnanci, tedy i neakademičtí
pracovníci.

Kancléřka Šumberová doplnila, že v plánu je vše, na co se povedlo sehnat finance
a nebo co je nutné v souvislosti s novelou zákona.

Prorektor Drozd sdělil, že na příští zasedání zařadí prezentaci o připravovaných
projektech.

Žádné další dotazy nebyly vzneseny a předsedkyně Honová vyzvala senátory
k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje předložený Plán realizace strategického záměru Ost-
ravské univerzity na rok 2018.

Výsledek hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželi se: 3.

Usnesení bylo přijato.

Gojová a Mantič odešli.

8. Různé

• Ferdiánová se zeptala, zda vedení plánuje rekonstrukci kolejí.
Kvestorka Nevludová odpověděla, že ano a popsala plánované investiční
akce OU, jejichž realizace se bude odvíjet od získaných financí. Speciálně
rekonstrukce kolejí by měla přinést vyšší kvalitu ubytovacích služeb.
Kancléřka Šumberová doplnila, že již nyní se bude investovat do obnovy
Eduroamu, včetně pokrytí kolejí.

• Honová informovala, že studenti, kteří ukončili studium a nebylo jim vypla-
ceno stipendium v souvislosti s činností v AS OU, již finance obdrželi nebo
v nejbližší době obdrží. Zároveň vyzvala senátory studentské komory, aby
včas informovali předsednictví AS OU, že ukončují studium.
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Termín dalšího zasedání AS OU byl stanoven na 20. listopadu 2017 ve 14:00 hod.,
místnost ZY 127.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 24. října 2017
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