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Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 

701 03 Ostrava / Česká republika  

 

1.  
 

Č.j.: OU-5863/90-2018 
  

Dodatek č. 1 
k OPATŘENÍ REKTORA 

č. 11/2017 
k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 

 

Článek 1  
Úvodní ustanovení 

 
1. Dne 27. 9. 2017 bylo pod č. j. OU-74112/90-2017 vydáno Opatření rektora č. 11/2017 

k zásadám studentské grantové soutěže specifického vysokoškolského výzkumu, 
kterým byla stanovena pravidla studentské grantové soutěže (dále jen „SGS“) 
specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo 
magisterského studijního programu na Ostravské univerzitě (dále jen „Opatření“). 

2. Součástí Opatření jakožto jeho Příloha č. 1 je Jednací řád Rady SGS Ostravské 
univerzity (dále jen „Jednací řád Rady SGS“). 

 
 

Článek 2  
Předmět dodatku 

 
Článek 2 Jednacího řádu Rady SGS se zrušuje a nahrazuje tímto zněním: 

 
Hlasování

1. Každý z přítomných členů hlasuje sám. Hlasování je veřejné, pokud se členové 
nedohodnou na hlasování tajném. 

2. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů Rady SGS. 

3. Hlasování může být ve výjimečných případech, kdy rozhodnutí o dané záležitosti 
nesnese odkladu, organizováno písemně (dále jen „per rollam“). 

4. O usnesení se může hlasovat per rollam na návrh předsedy Rady SGS. Pro hlasování 
per rollam rozešle pověřený zaměstnanec referátu vědy a tvůrčí činnosti rektorátu OU 
(dále jen „pověřený zaměstnanec“) všem členům Rady SGS na jejich univerzitní 
emailové adresy návrh usnesení, potřebné podkladové materiály a stanoví lhůtu pro 
konec hlasování, která nesmí být kratší než 7 dní od rozeslání.  

5. Stanovisko k předloženému návrhu usnesení per rollam může být pouze „s návrhem 
souhlasím“, „s návrhem nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Pozměňovací 
návrhy k návrhu usnesení per rollam nebo souhlas s výhradou nejsou možné. 

6. V případě, že předmětem hlasování per rollam je vícero návrhů usnesení, člen Rady 
SGS vyjádří své stanovisko ke každému návrhu usnesení zvlášť. 

7. Členové Rady SGS hlasují o předloženém návrhu usnesení per rollam formou e-mailu 
zaslaného zpět pověřenému zaměstnanci ve stanovené lhůtě, jinak je hlas člena Rady 
SGS neplatný. V případě hlasování o více než jednom návrhu usnesení musí být v e-
mailu patrné, ke kterému návrhu usnesení se člen Rady SGS vyjadřuje. 
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8. Usnesení, o kterém se hlasuje per rollam, je přijato, pokud se hlasování per rollam 
zúčastnila nejméně dvoutřetinová většina všech členů Rady SGS a souhlas s ním 
vyslovila většina hlasujících.  

9. Pokud ve lhůtě pro hlasování per rollam podle odstavce 4 vyjádří nejméně jedna pětina 
členů Rady SGS nesouhlas s formou hlasování per rollam, zařadí předseda Rady 
SGS projednávání daného usnesení na nejbližší zasedání Rady SGS. 

 
 

Článek 3  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 
2. Ostatní ustanovení Opatření nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají i nadále 

v platnosti. 
 
 
V Ostravě dne 31.1.2018 
 
                                           
 
 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v. r. 
              rektor 

 
 
Přílohy: bez příloh 
 
Zpracoval: Ing. Alena Cibulcová, referát pro vědu a tvůrčí činnost 
 
Rozdělovník: Portál OU 


