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SMĚRNICE  REKTORA 
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Stanovení zásad pro zveřejňování dokumentů na úředních deskách OU a 

zveřejňování údajů  
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
V souladu s ustanovením § 26 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění, zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, 
stanovuji touto Směrnicí zásady pro zveřejňování dokumentů na úředních deskách 
OU a dále zásady zveřejňování údajů o Ostravské univerzitě v Ostravě (dále jen 
OU). 
 

II. 
Účel úřední desky 

 
Účelem úřední desky je informovat dotčené osoby – uchazeče o studium a studenty 
OU o písemnostech resp. o jejich obsahu, které jsou výslovně stanoveny zákonem o 
VŠ a dále o doručovaných rozhodnutí vydaných dle příslušných ustanovení zákona o 
VŠ a vnitřních předpisů OU. 
 

 
III. 

Dokumenty vyvěšované na úřední desce  
 

1. Zákon o VŠ existenci úřední desky veřejné vysoké školy nebo fakulty 
předpokládá v ustanoveních § 21 odst. 1 písm.g), v § 49 odst.5, §50 odst.5,  
§ 75 odst.1 a v § 77 odst.2 . 

2. Fakulty na svých úředních deskách vyvěšují na základě ustanovení uvedená 
v odst. 1 tohoto článku následující dokumenty a údaje: 

 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou 
nebo elektronickou formou; 

 podmínky přijetí ke studiu podle ustanovení § 49 odstavců 1 a 3, termín 
a způsob ověřování jejich splnění, a pokud je součástí ověřování 
požadavek přijímací zkoušky, také formu a rámcový obsah zkoušky a 
kritéria pro její vyhodnocení; 

 nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v příslušném studijním 
programu; 

 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu uchazeče, jehož pobyt není 
znám; 

 vypsání výběrového řízení na obsazení míst akademických pracovníků;  



3. Fakulty na svých úředních deskách vyvěšují na základě ustanovení vnitřních 
předpisů OU tj. Studijního a zkušebního řádu OU, Disciplinárního řádu OU, 
Stipendijního řádu, Řádu přijímacího řízení rozhodnutí, která nebylo možné 
doručit do vlastních rukou studenta či uchazeče o studium. Rizikem 
nevyvěšení těchto rozhodnutí je neplatnost doručení  rozhodnutí fikcí dle 
příslušných ustanovení zákona o VŠ a vnitřních předpisů OU. 

4. Rektorát OU na úřední desku vyvěšuje na základě ustanovení uvedená v odst. 
1 tohoto článku a ustanovení vnitřních předpisů OU následující dokumenty a 
údaje: 

 seznam akreditovaných studijních programů, které uskutečňuje včetně 
jejich typu, členění na studijní obory, formy výuky a standardní doby 
studia; 

 seznam oborů, ve kterých je oprávněna konat habilitační řízení nebo 
řízení ke jmenování profesorem;  

 o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a 
termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad; údaje o 
ukončení těchto řízení; 

 
IV. 

Umístění úřední desky a formáty dokumentů 
 

1. Úřední deska OU a jednotlivých fakult OU se zřizuje v objektu Ostravské 
univerzity v Ostravě, na ulici Reální čp.3, Moravská Ostrava (výkladce Menzy 
OU).  

2. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňující dálkový přístup (síť 
internet) na www.osu.cz.  

3. Jednotlivé fakulty OU jsou povinny umístit na veškeré budovy, které užívají 
odkaz na: 

a) umístění úřední desky dle odst. 1. tohoto článku,  
b) elektronickou úřední desku, tj. na webové stránky OU.  
4. Na úřední desku se dokumenty dle čl. III. odst. 2. a odst. 3. této Směrnice 

vyvěšují v originále.  
5. Na elektronickou úřední desku se vyvěšují dokumenty ve formátu Pdf, kdy 

originál dokumentu je odpovědná osoba povinna nascanovat a v souladu se 
Směrnicí rektora č. 85/2006 zajistit její vyvěšení. 

 
V. 

Odpovědné osoby za provoz úřední desky 
 

1. Na Rektorátě OU je za provoz úřední desky (ve fyzické i elektronické podobě) 
odpovědná referentka oddělení prorektorky pro studium a celoživotní 
vzdělávání. 

2. Na jednotlivých fakultách je za provoz úřední desky (ve fyzické i elektronické 
podobě) odpovědný zaměstnanec určený děkanem prostřednictvím řídící 
normy fakulty. 

 
 
 
 
 

http://www.osu.cz/


3. Zaměstnanci odpovědní za provoz úřední desky jsou povinni vést evidenci 
vyvěšení a sejmutí jednotlivých dokumentů, což jsou nutné úkony k prokázání 
doručení nebo oznámení právních skutečností. Při vyvěšování a sejímání jsou 
odpovědní zaměstnanci povinni řídit se lhůtami stanovenými ve shora 
uvedených právních předpisech (čl.I. této Směrnice). 

4. Evidence vyvěšení a sejmutí  jednotlivých dokumentů je vedena ve formátu 
excelovské tabulky a musí obsahovat následující údaje: pořadové číslo, název 
dokumentu, stručný obsah dokumentu, č.j., vyřizuje, datum vyvěšení a datum 
sejmutí. 

 
VI. 

Zveřejňování údajů 
 
1. Údaje resp. informace podle ustanovení § 5 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., 

se zveřejňují na Rektorátě OU a na  jednotlivých fakultách OU ve svém sídle 
mimo úřední desku, ale na místě všeobecně přístupném např. v označené 
místnosti/kanceláři a současně na internetu. Jedná se o následující 
informace: 

 důvod a způsob založení OU resp. jednotlivých fakult OU, včetně 
podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost; 

 popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné 
informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či 
jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech 
osob; 

 místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti 
rozhodnutím vydaných děkany jednotlivých fakult o právech a 
povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které 
jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a 
pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení 
příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, 

 postup, který musí jednotlivé fakulty dodržovat při vyřizování všech 
žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, 
které je třeba dodržovat; 

 přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž se na Rektorátě resp. na 
jednotlivých fakultách jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat 
informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další 
práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, 
kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí; 

 sazebník úhrad za poskytování informací ( viz. Příloha č.1 této 
Směrnice); 

 výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti 
poskytování informací; 

 výhradní licence poskytnuté při poskytování informací podle § 14a  
odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb.,, 

 usnesení MŠMT o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7, 

 adresu elektronické podatelny; 
2. Na Rektorátě OU je za podávání informací dle odst. 1. tohoto článku (ve 

fyzické i elektronické podobě) odpovědný zaměstnanec – vedoucí kanceláře 
rektora. 



3. Na jednotlivých fakultách je za podávání informací dle odst. 1. tohoto článku 
(ve fyzické i elektronické podobě) odpovědný zaměstnanec určený děkanem 
prostřednictvím řídící normy fakulty. 

4. Na Rektorátě a v sídlech jsou jednotlivých fakult musí být v úředních hodinách 
zpřístupněno následující: 

 právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti; 

 seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a 
programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona 
včetně případných návrhů licenčních smluv 2b) podle § 14a, a to tak, aby 
do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii; 

 v případě poskytnutí informace žadateli, tyto zveřejnit způsobem 
umožňující dálkový přístup; 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou plnění této Směrnice  jsou pověřeni kvestor OU a děkani 
jednotlivých fakult. 

2. Děkanům jednotlivých fakult ukládám vydání fakultní řídící normy nejpozději 
do 1.6.2011.  

3. Tato Směrnice  nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti k 1. 5. 2011. 

 

 

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 

Zpracovala: Mgr. Renáta Kočířová 
Rozdělovník: pracoviště OU, Portál OU 

 

 


