
Akademický senát

Zápis ze zasedání AS OU 20. 11. 2017

Číslo jednací: OU-84215/90-2017

Prezenční listina

Přítomni: Badošek, Červenková, Cieslar, Kusák, Rumpel, Vajgl, Václavíková, Honová,
Mostýn, Šebestová, Mlčák, Dvořáček, Plevová, Krupa, Gojová, Krausová, Kazík, Čaba-
lová, Michel, Ožana, Čapandová, Kubančáková, Bureš, Lata (host), Petrucijová (host),
Nevludová (host), Hradecký (host)

Omluveni: Ferdiánová, Homza, Glumbíková, Surůvka, Vovk, Madecká, Skýpala, Mantič,
Pezda, Minařík, Bjelončiková, Waloszek

Přítomných studentů: 4

Přítomných akademiků: 19

Program zasedání

1. Návrhy kandidátů na delegáty do Rady vysokých škol za Ostravskou univerzitu
do předsednictva a sněmu, návrhy kandidátů na delegáty do Rady vysokých škol
za fakulty, návrhy kandidátů na delegáta a náhradníka delegáta do Studentské
komory Rady vysokých škol

2. Návrh Statutu Lékařské fakulty OU
3. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty OU
4. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické fakulty OU
5. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Pedagogické fakulty OU
6. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty sociálních studií OU
7. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty sociálních studií OU
8. Návrh Volebního řádu AS Fakulty sociálních studií OU
9. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty OU

10. Návrh Jednacího řádu AS Přírodovědecké fakulty OU
11. Návrh Volebního řádu AS Přírodovědecké fakulty OU
12. Různé

Předsedkyně zahájila zasedání a přivítala přítomné senátory i hosty. Představila
nové senátory – v souvislosti s ukončením členství doc. Popelky nastoupila senátorka
PhDr. Irena Šebestová, Ph.D., a senátor Mgr. Milan Cieslar, PhD. nastoupil za doc.
Seberovou.
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Akademický senát

Honová vyzvala senátory k hlasování o programu zasedání.

Hlasování
Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0.
Usnesení bylo přijato.

Bureš přišel.

1. Návrhy kandidátů na delegáty do Rady vysokých škol za Ostravskou uni-
verzitu do předsednictva a sněmu, návrhy kandidátů na delegáty do Rady
vysokých škol za fakulty, návrhy kandidátů na delegáta a náhradníka dele-
gáta do Studentské komory Rady vysokých škol

Předsedkyně informovala, že seznam kandidátů i jejich životopisy senátoři ob-
drželi předem (viz Seznam kandidatu na delegaty do Rady vysokych skol.doc).
Zároveň informovala, že návrhy delegátů za studenty organizačně zajistila před-
sedkyně studentské komory Madecká. Předsedkyně přivítala přítomné studentky,
které byly nominovány – Nelly Kubeczkovou a Danielu Vozníkovou a byly vyzvány,
aby se stručně představily. Nebyly vzneseny žádné dotazy, a tak předsedkyně vy-
zvala senátory k tajnému hlasování – na hlasovacích lístcích senátoři křížkem
označí kandidáta, s jeho navržením do Sněmu/Předsednictva RVŠ souhlasí.

Hlasování

Usnesení: AS OU v souladu s § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách, v platném znění, deleguje do sněmu a předsednictva RVŠ
uvedené kandidáty.

Výsledek hlasování:

• doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. (delegát do Sněmu a Předsednictva
RVŠ) pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 2.

• doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. (delegát do Sněmu RVŠ) pro: 19, proti: 1,
zdrželi se: 2.

• prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr. (delegát za FF OU do Sněmu RVŠ) pro: 21,
proti: 0, zdrželi se: 1.

• Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. (delegát za PdF OU do Sněmu RVŠ) pro: 21,
proti: 0, zdrželi se: 1.

• RNDr. Hana Sochorová, Ph.D. (delegát za LF OU do Sněmu RVŠ) pro: 22,
proti: 0, zdrželi se: 0.
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• doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. (delegát za FSS OU do Sněmu RVŠ) pro:
22, proti: 0, zdrželi se: 0.

• Mgr. Michal Kalhous, Ph.D. (delegát za FU OU do Sněmu RVŠ) pro: 21,
proti: 0, zdrželi se: 1.

• Nelly Kubeczková (delegát do Studentské komory RVŠ) pro: 18, proti: 0,
zdrželi se: 4.

• Daniela Vozníková (náhradník delegáta do Studentské komory RVŠ) pro: 19,
proti: 0, zdrželi se: 3.

Usnesení bylo přijato.

Michel přišel.

2. Návrh Statutu Lékařské fakulty OU

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 Statutu LF OU.pdf) a vyzvala Mostýna, aby okomentoval doporučení

LK AS OU.

Mostýn za LK AS OU doporučil opravy spíše jazykového charakteru a dopl-
nění formulací v čl. 4/2b a čl. 30/1 (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne
15.11.2017 neu 1.doc).

Pan rektor informoval, že jeho stanovisko je rovněž kladné a k dokumentu nemá
výhrady.

Dvořáček za LF uvedl, že doplnění formulací dle LK AS OU akceptují.

Předsedkyně poté vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Statutu Lékařské fakulty OU v předložené
podobě se zapracováním úprav dle doporučení LK AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

3. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty OU

Předsedkyně předala slovo Mostýnovi, který za LK AS OU okomentoval doporu-
čení k dokumentu (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 15.11.2017 neu 1.doc).
Kromě gramatické opravy textu vznesl dotaz, zda je počet členů VR LF OU upra-
ven v nějakém jiném vnitřním předpisu.

3

Ostravská univerzita / Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika

telefon: +420 597 091 002

www.osu.cz



Akademický senát

Dvořáček za LF informoval, že s ohledem na fakt, že ne všichni členové VR LF OU
jsou skutečně aktivními členy, chtěli ponechat počet členů flexibilní, proto nikde
v předpisech není stanoven fixně.

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 JR VR LF OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.

Poté Honová vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady Lékařské fakulty
OU.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

4. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické fakulty OU

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

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne
15.11.2017 neu 1.doc) – v dokumentu není ošetřena neúčast členů na zasedání
VR PdF.

Badošek, který byl pověřen prezentovat dokument na zasedání reagoval, že tato
věc byla diskutována s právním oddělením, a jelikož členy jmenuje i odvolává
děkan, není nutné to ošetřit jiným způsobem.

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 JR VR PdF OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.

Nebyly vzneseny žádné další dotazy, a tak předsedkyně vyzvala senátory k hla-
sování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady Pedagogické
fakulty OU v předložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

5. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Pedagogické fakulty OU

Předsedkyně Honová požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému
dokumentu.
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Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze
dne 15.11.2017 neu 1.doc), a to především úpravy formulací čl. 4/1 a čl. 7.

Badošek odpověděl, že úpravu v čl. 7 zapracují dle doporučení LK AS OU.

Vajgl upozornil na problematickou formulaci v čl. 4/1, která umožňuje přizvání
náhradníka z důvodu zajištění parity složení disciplinární komise pouze v případě,
že některý z členů disciplinární komise má závažné důvody k neúčasti na jednání.
V případě neúčasti z důvodů jiných než „závažných“ tím tedy není ošetřen.

Po krátké diskusi k tomuto článku byla ponechána v dokumentu původní formu-
lace.

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 Disciplinarniho radu PdF OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.

Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Disciplinárního řádu pro studenty Pedagogické
fakulty OU v předložené podobě se zapracováním doporučení LK AS OU v čl. 7.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

6. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty sociálních studií OU

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

Mostýn uvedl, že doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne
15.11.2017 neu 1.doc) jsou pouze typografického charakteru a navrhují vypu-
štění čl. 7/8 protože hned v následujícím čl. 8/1 se tato informace opakuje.

Gojová za FSS odpověděla, že toto doporučení bude na fakultě tlumočit.

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 Disciplinarniho radu FSS OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.

Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty so-
ciálních studií OU v předložené podobě se zapracováním doporučení LK AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.
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7. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty sociálních studií OU

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu
s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity s výhradami (viz
pravni stanovisko k navrhu Jednaciho radu AS FSS OU.pdf) týkajícími se sta-
novení minimální hranice pro přijetí usnesení v čl. 6/2, čl. 8/5 a v čl. 8/6.

Gojová za FSS uvedla, že počty dané zákonem byly přepočteny na 9-ti členný
senát AS FSS tak, aby poměry zůstaly zachovány a dávaly smysl.

Rektor doplnil, že je nutné tyto změny zapracovat, aby byl dokument v souladu
se zákonem.

Mostýn uvedl, že LK AS OU doporučuje další úpravy (viz Zápis z jednání LK AS
OU ze dne 15.11.2017 neu 1.doc).

Vajgl doplnil, že čl. 6/4 a čl. 10/2 jsou v této podobě v rozporu, a je nutné je
sjednotit.

Vzhledem ke skutečnosti, že připomínky nebyly pouze formálního charakteru,
bylo navrženo, aby byl dokument upraven a ještě jednou projednán v AS FSS.

Gojová za FSS s tímto postupem souhlasila.

8. Návrh Volebního řádu AS Fakulty sociálních studií OU

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 FSS OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.

Mostýn seznámil s doporučeními LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze
dne 15.11.2017 neu 1.doc).

Vajgl upozornil na nutnost doplnit do čl. 15 specifikaci, že se opakované volby
konají pouze v kurii, v níž daná skutečnost nastala (jako je uvedeno v čl. 16/3).

Gojová souhlasila za AS FSS s úpravami a doporučeními LK AS OU.

Vzhledem k tomu, že JŘ a VŘ AS FSS OU je vhodné přijmout současně (protože
se jejich přijetím ruší původní VaJŘ AS FSS OU), je hlasování z důvodu stažení
JŘ irelevantní a oba dokumenty budou předloženy na příští zasedání společně.

Červenková odešla.

9. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty OU

Předsedkyně Honová přivítala děkana PřF, doc. Hradeckého. Uvedla, že dle Sta-
noviska právníka OU je dokument v souladu s platnou legislativou a vnitřními před-
pisy Ostravské univerzity (viz Pravni stanovisko k navrhu JR VR PrF OU.pdf).
Stanovisko rektora je rovněž kladné.
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Mostýn za LK AS OU doporučil pouze typografickou úpravu dokumentu (viz Zápis
z jednání LK AS OU ze dne 15.11.2017 neu 1.doc).

Nebyly vzneseny další dotazy, a tak předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké
fakulty OU v předložené podobě.

Výsledek hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 0.

Usnesení bylo přijato.

10. Návrh Jednacího řádu AS Přírodovědecké fakulty OU

Předsedkyně Honová uvedla, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v sou-
ladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity s výhradami
(viz pravni stanovisko k navrhu Jednaciho radu AS PrF OU.pdf), týkajícími se
především neslučitelnosti funkcí a vyžadování právního stanoviska v souvislosti
se schvalováním vnitřních dokumentů.

Mostýn za LK AS OU uvedl, že neslučitelnost funkcí se diskutovala již v souvislosti
se schvalováním Statutu PřF OU. Informoval o dalších doporučeních LK AS OU
(viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 15.11.2017 neu 1.doc).

Václavíková uvedla, že neslučitelnost funkcí byla jednotně podpořena na AS PřF
OU, ostatní úpravy čl.3/3, čl. 8/2, čl. 10/8 a doplnění čl. 19/1 a 19/4 jsou formální
chyby a budou zapracovány. Nutnost vyžadovat právní stanovisko k vnitřním před-
pisům jí ale připadá důležitá, protože pokud bude vyžadováno až na úrovni AS OU,
budou dokumenty připraveny nesprávně, a bude nutné je vracet malým senátům
zpět.

Děkan doplnil, že pro stanovisko děkana k vnitřním předpisům je právní stanovisko
rovněž vyžadováno, proto tím práce právnímu oddělení nenarůstá.

Rektor se vyjádřil, že by bylo lepší formulaci vypustit s tím, že samozřejmě po-
radenství a spolupráce s právním oddělením při tvorbě dokumentů se očekává.
Uvedl také, že v současné době je toto oddělení personálně poddimenzované
a vedení má snahu jej personálně posílit.

Gojová odešla.

Honová doplnila, že záležitost konzultovala s právničkou Mgr. Nádvorníkovou,
která nesouhlasí s povinností poskytovat právní stanovisko fakultním senátům,
a také navrhuje formulaci vypustit.

Mlčák uvedl, že podle navrženého jednacího řádu AS Přírodovědecké fakulty ne-
mohou být vedoucí kateder PřF OU členy akademického senátu vzhledem k tzv.
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neslučitelnosti funkcí. Nicméně vyšší právní norma, tj. vysokoškolský zákon, ve-
doucího katedry mezi funkcemi, které jsou neslučitelné se členstvím v akademic-
kém senátu, taxativně neuvádí. Způsob, kdy nižší právní dokument zavádí nové
ustanovení o tom, že vedoucí kateder nemohou být členy senátu, lze považovat
v principu za nedemokratický, protože odporuje principu všeobecnosti a reprezen-
tativnosti volebního procesu. Podle jeho názoru neexistuje žádný nespekulativní
argument, o který by se mohl tento návrh opřít a který by validním způsobem
odůvodňoval apriorní vyloučení vedoucích kateder z možného členství v aka-
demickém senátu. Tento návrh navíc vylučuje kategorii zkušených a pracovníků,
kteří jsou velmi dobře orientováni v širokém spektru oblastí fungování fakulty a mo-
hou být proto pro senát významným přínosem. Navíc by mohla snadno vzniknout
poměrně paradoxní situace, že vedoucí katedry by nemohl být členem fakultního
senátu, ale mohl by být členem senátu univerzitního. Toto ustanovení je rovněž
v neodůvodněném rozporu s jednacími řády jiných fakult OU a dle jeho názoru
ani nezohledňuje žádný specifický aspekt fungování PřF OU.

Děkan Hradecký odpověděl, že důvodem je to, že vedoucí katedry jsou členové
kolegia děkana a jejich názor tedy děkan zná z této platformy. Děkan je navíc
jejich přímý nadřízený a protože AS PřF je jistým kontrolním prvkem práce vedení
fakulty, může v tomto smyslu docházet ke střetu zájmu. Nevidí problém s tím, aby
vedoucí katedry byli členové AS OU, protože nejsou členy kolegia rektora, tedy
ke střetu zájmům tady docházet nemůže.

Po krátké diskusi k neslučitelnosti funkcí a nutnosti právního stanoviska bylo
stanoveno, že o dokumentu se bude hlasovat v předložené podobě s opravou
čl.3/3, čl. 8/2, čl. 10/8 a doplnění čl. 19/1 a 19/4 dle doporučení právního oddělení
a LK AS OU.

Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu AS Přírodovědecké fakulty OU
v předložené podobě s opravou čl.3/3, čl. 8/2, čl. 10/8 a doplnění čl. 19/1 a 19/4
dle doporučení právního oddělení a LK AS OU.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 2, zdrželi se: 8.

Usnesení bylo přijato.

11. Návrh Volebního řádu AS Přírodovědecké fakulty OU

Předsedkyně sdělila, že dle Stanoviska právníka OU je dokument v souladu s plat-
nou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity s výhradou čl. 2/2, týkají-
cího se neslučitelnosti funkcí (viz Pravni stanovisko k navrhu Volebniho radu AS
PrF OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž kladné.
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Akademický senát

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

Mostýn uvedl, že LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 15.11.2017
neu 1.doc) doporučuje pouze typografické úpravy dokumentu.

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Předsedkyně vyzvala senátory k hlasování.

Hlasování

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Volebního řádu AS Přírodovědecké fakulty OU
v předložené podobě.

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

Usnesení bylo přijato.

12. Různé

• Honová informovala o průběhu příprav doplňujících voleb do komory stu-
dentů AS OU za FU a prezentovala harmonogram voleb (viz Zápis z jednání
volební komise AS OU.pdf) a vyzvala senátory k hlasování o harmonogramu
voleb.
Hlasování
Usnesení: AS OU schvaluje harmonogram doplňujících voleb do komory
studentů FU OU v předložené podobě.
Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0.
Usnesení bylo přijato.

• Dvořáček upozornil, že kolegovi Homzovi nechodí pozvánky na zasedání.
Předsedkyně odpověděla, že v seznamu adres je uveden, emaily ale chodí
na zaměstnanecký email @osu.cz.

Termín dalšího zasedání AS OU byl stanoven na 18. prosince 2017 ve 14:00 hod.,
místnost ZY 127.

Zapsala: Václavíková

Verifikovala: Honová, předseda AS OU
Ostrava, 28. listopadu 2017
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