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Zápis ze zasedání AS OU 28. 5. 2018 
Číslo jednací: OU-40570/90-2018 

 
Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Bureš, Čech, Dolana, Dolný, Drozd (host), Dvořáček, Dvořáková, 
Gojová, Hanusková, Hireš, Honová, Kocur, Kowaliková, Krhutová, Krupa, Kubíčková, 
Kuděla, Kusák, Lata (host), Malach, Mostýn (host), Murinová, Otisk, Ožana, Paulíček, 
Petrucijová (host), Plešek, Plevová, Rodek, Rumpel, Skýpala, Stanková, Šácha, 
Šumberová (host), Tichá, Václavíková, Vaňková, Velek 

Omluveni: Ferdiánová, Novotný, Porubän, Sochorová,  

Přítomných akademiků: 22 

Přítomných studentů: 12 

 
Program zasedání 
 

1. Volba předsednictva AS OU.  

2. Výroční zpráva o hospodaření OU za rok 2017 (verze k připomínkování).  

3. Výroční zpráva o činnosti OU za rok 2017 (verze k připomínkování).  

4. Různé.  

 
 
Předseda Volební komise AS OU Mostýn zahájil první zasedání AS OU a přivítal 
všechny přítomné. Mostýn navrhl modifikaci prvního bodu jednání programu 
zasedání, a sice změnu z Volby předsedy/předsedkyně AS OU na Volbu předsednictva 
AS OU, jelikož je třeba zvolit rovněž předsedu komory akademických pracovníků 
a předsedu komory studentů. Mostýn dále vyzval senátory k hlasování o programu 
jednání s výše uvedenou úpravou.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 34, proti: 0, zdrželi se: 0.       

Usnesení bylo přijato. 
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Ad 1) a) Volba předsednictva AS OU 

Mostýn seznámil přítomné členy AS OU s pravidly volby předsedy AS OU dle 
Volebního řádu AS OU (dále jen „VŘ AS OU“) a Jednacího řádu AS OU (dále jen „JŘ AS 
OU“). Dle čl. 18 odst. 5 VŘ AS OU probíhá volba i odvolání předsedy AS OU i předsedů 
komor tajným hlasováním. V souladu s čl. 13 odst. 5 JŘ AS OU byla pro potřebu 
tohoto tajného hlasování určena tříčlenná komise skrutátorů ve složení Badošek 
(PdF), Honová (FF) za komoru akademických pracovníků a Šácha (LF) za komoru 
studentů. 

Mostýn poté vyzval senátory, aby vznesli své návrhy na kandidáta na předsedu AS 
OU. Krupa navrhl Plevovou a zdůvodnil svůj návrh. Badošek navrhl Honovou a 
zdůvodnil svůj návrh. Honová svou kandidaturu na post předsedkyně AS OU odmítla. 
Mostýn vyzval senátory k tajnému hlasování o kandidátce Plevové na post 
předsedkyně AS OU. Mostýn zahájil tajné hlasování. 

Hlasování (tajné hlasování) 

Usnesení: AS OU schvaluje Plevovou jako předsedkyni AS OU.  

Výsledek hlasování: Celkem bylo odevzdáno 34 hlasovacích lístků, z nichž 33 bylo 
platných, 1 neplatný. 

Pro: 32, proti: 1, zdrželi se: 0.       

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) b) Volba předsedy za akademickou komoru AS OU 

Předsedkyně poděkovala všem za své zvolení, poděkovala předsedovi volební komise 
AS OU Mostýnovi za vedení voleb a přistoupila k hlasování předsedy za komoru 
akademických pracovníků. Byla určena tříčlenná komise skrutátorů ve složení 
Murinová (ÚVAFM), Dolný (PřF) za komoru akademických pracovníků a Šácha (LF) za 
komoru studentů. Murinová navrhla Badoška, který návrh přijal. Dvořáček navrhl 
Honovou, která návrh odmítla. Dolný navrhl Vaňkovou, která návrh odmítla. Plevová 
vyzvala senátory k tajnému hlasování o kandidáta Badoška na post předsedy za 
komoru akademických pracovníků AS OU.  

Hlasování (tajné hlasování) 

Usnesení: AS OU schvaluje Badoška jako předsedu za komoru akademických 
pracovníků AS OU.  
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Výsledek hlasování: Celkem bylo odevzdáno 22 hlasovacích lístků, z nichž bylo 22 
platných. 

Pro: 17, proti: 3, zdrželi se: 2.       

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 1) c) Volba předsedy za studentskou komoru AS OU 

Plevová vyzvala senátory k volbě místopředsedy za studentskou komoru AS OU. 
K volbě byla navržena stejná tříčlenná komise skrutátorů (Murinová, Dolný a Šácha) 
jako při volbě předsedy za akademickou komoru AS OU. Skýpala navrhl Ožanu, který 
návrh přijal. Plevová vyzvala studenty k tajnému hlasování o kandidáta Ožanu na post 
předsedy za komoru studentů AS OU. 

 

Hlasování (tajné hlasování) 

Usnesení: AS OU schvaluje Ožanu jako předsedu za komoru studentů AS OU.  

Výsledek hlasování: Celkem bylo odevzdáno 12 hlasovacích lístků, z nichž bylo 12 
platných. 

Pro: 12, proti: 0, zdrželi se: 0.       

Usnesení bylo přijato. 

 

Plevová uvedla, že se musí určit také zapisovatel. Oslovila Honovou, která dané 
odmítla. Plevová poté oslovila Václavíkovou, která byla zapisovatelkou minulého 
senátu, ta rovněž dané odmítla. Václavíková navrhla, aby zapisovatelem mohl být 
někdo ze studentů. Malach navrhl Murinovou, která funkci přijala.  

 

Ad 2) a 3) Výroční zprávy o hospodaření a činnosti OU 

Plevová poděkovala všem za volby do sekcí a přešla na bod 2 a 3 programu zasedání a 
položila dotaz rektorovi, co znamená doplněk v závorce verze k připomínkování. 
Rektor než na otázku odpověděl, popřál nově zvolenému předsednictvu a novému 
senátu mnoho úspěchů v tak důležité funkci. Poté se vrátil k zaslaným výročním 
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zprávám, kde vysvětlil, že bylo zasláno dříve na vědomí a k seznámení se s danými 
dokumenty, aby měli noví senátoři čas k prostudování na další řádné jednání AS OU. 

 

Ad 4) Různé 

Ad 4a) Komise AS OU 

Plevová a Badošek vysvětlili senátorům, proč by měly být zřízeny komise: ekonomická 
a legislativní. Volební komise bude zřízena později. Plevová vyzvala senátory k 
hlasování pro zřízení ekonomické komise, jejichž členové budou navrženi a zvoleni na 
příštím zasedání AS OU. 

 

Hlasování (veřejné hlasování) 

Usnesení: AS OU schvaluje zřízení ekonomické komise AS OU, jejíž složení bude 
voleno na příštím zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 34, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

 

Plevová vyzvala senátory k hlasování pro zřízení legislativní komise, která bude 
navržena a volena na příštím zasedání AS OU. 

 

Hlasování (veřejné hlasování) 

Usnesení: AS OU schvaluje zřízení legislativní komise AS OU, jejíž složení bude voleno 
na příštím zasedání. 

Výsledek hlasování: pro: 34, proti: 0, zdrželi se: 0.       

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 4b) Termíny, místo a čas jednání AS OU 

Plevová v rámci termínů jednání navrhla ponechat minulý model a to vždy třetí 
pondělí v měsíci. Tzn., že další jednání vychází na 18. 6. 2018. Harmonogram všech 
jednání na akademický rok 2018/2019 bude schválen na příštím jednání. Gojová se 
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zeptala, kde se bude senát scházet. Plevová zmínila LF, kde se senát doposud scházel. 
Honová vysvětlila, že toto místo bylo určeno jen po dobu rekonstrukce nynější 
budovy a že většina senátorů je z centra Ostravy. Rumpel uvedl, že je zde v aule velmi 
špatná akustika a že na LF byly prostory vyhovující. Dolný navrhl menší místnost na 
FSS s lepší akustikou. Rektor dodal, že nemusíme být v aule, že jsou zde 
zrekonstruovány jiné vhodné místnosti. Skýpala dané potvrdil. Jelikož byla navržena 
dvě místa pro jednání, vyzvala Plevová senátory k hlasování. 

Hlasování (veřejné hlasování) 

Usnesení: AS OU schvaluje místnost na FSS.  

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 2, zdrželi se: 5.       

Usnesení bylo přijato. 

 

Senátoři se v rámci diskuse dohodli na začátcích jednání ve 13 hodin.  

Plevová poděkovala všem za účast a ukončila jednání. 

 

Zapsala: Murinová 

Verifikovala: Plevová, předsedkyně AS OU  

Ostrava 2. června 2018 
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