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Zápis z jedenáctého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity  

konaného dne 29. 6. 2017 
 

 
Datum, místo:  29. 6. 2017, FF OU, zasedací místnost FF OU, Ostrava, 14:10–18:20 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., Mgr. Irena 

Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., Dr. phil. Nicole Horáková 

Hirschlerová, M.A., Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., doc. 

PhDr. Petr Popelka, Ph.D.,  

  

 Mgr. Tereza Čapandová, David Miffek, Bc. Filip Plachý 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  Mgr. Kristýna Bílková, PhDr. Irena Šebestová, CSc., Marek Kříž. 

 

Hosté (dle abecedy):   doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., 

doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

Mgr. Richard Psík, Ph.D., 

Ing. Iveta Strungová, 

Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D., 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání členů. 

Předsedkyně AS FF OU dr. Fialová přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí jedenácté jednání. 

Při zahájení bylo přítomno 10 senátorů, Mgr. Bílková, student Kříž a dr. Šebestová se ze zasedání 

omluvili. Dr. Horáková Hirschlerová dorazila na jednání cca 14:20. Celkem se tedy jednání zúčastnilo 

11 senátorů. Bc. Veronika Krabicová ode dne úspěšného absolvování SZZ již není studentkou FF OU, 

a tím také členkou AS FF OU. 

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 

Dr. Fialová představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU k připomínkám 

a doplnění. Následně proběhlo hlasování o programu. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  1 0  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi z pléna dr. Muryc za Komoru akademických pracovníků 

a student Miffek za Studentskou komoru. 

 

A S  FF O U  s ch va lu j e  d r .  Mu ry ce  a  s tud en t a  Mi f f k a  j ako  ov ěřo va t e l e  to h oto  

zá p i su .   

Pro  8  hla sů ,  zd rže l i  s e  2 ,  pro t i  0 .  
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Na jednání se dostavila dr. Horáková Hirschlerová. 

 

4. Změna na postu proděkana pro zahraniční a vnější vztahy. 

Prof. Zářický v úvodu sdělil informaci o změně na postu proděkana pro zahraniční a vnější vztahy. 

Tento post převezme po doc. Kopeckém, který z osobních důvodů rezignoval na svou funkci, dr. 

Zapletalová. Dr. Zapletalová byla členkou AS FF OU v minulém volebním období, do svého 

jmenování do funkce proděkanky je členkou AS OU. Prof. Zářický vyzdvihl vynikající spolupráci 

s doc. Kopeckým. Dr. Zapletalová v následné diskuzi vyslovila záměr nadále pokračovat v agendě 

odstupujícího proděkana doc. Kopeckého bez výraznějších změn vzhledem k tomu, že na tomto postu 

bude do konce volebního období děkana. 

Prof. Zářický poukázal na vzrůstající důležitost internacionalizace, zdůraznil aktivity v rámci 

programu ERASMUS+, spolupráci s Čínou, Koreou, se zeměmi bývalé SSSR, která nabývá na 

objemu. Zmínil svou vizi rozvinout spolupráci i směrem na západ a přes oceán, např. s Kanadou a se 

španělsky mluvícími zeměmi. Chceme navázat kontakty, které budou funkční. 

A S  FF O U bere  na  v ědo mí  in f o rmac i  o  změn ě  na  p os tu  p rod ěkan a  p ro  

za hran i čn í  a  vn ěj š í  v z ta hy .  

 

5. Statut FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil Statut FF OU (dále jen „Statut“, viz příloha č. 2). 

Prof. Zářický zdůraznil důležitost tohoto dokumentu. Dokument byl vytvořen tak, aby byl přehledný 

a aby v plné šíři korespondoval se Statutem OU. 

Dr. Fialová otevřela diskuzi. Dr. Horáková Hirschlerová vznesla dotaz ohledně chybějícího 

přechylování podstatných jmen mužského rodu označujících funkce (děkan / děkanka, 

předseda / předsedkyně apod.). Souhlas s přechylováním vyslovila také dr. Fialová. Prof. Zářický se 

úpravě nebrání, avšak přechylování v dokumentech tohoto typu není běžné. Doc. David uvedl, že se 

v případě užití tvaru mužského rodu jedná o generické maskulinum, které označuje také osoby pohlaví 

ženského.  

- Článek 6 odst. 2 

Dr. Mostýn poukázal na možnost nejasné, popř. problematické interpretace formulace v odst. 2: Za 

akademickou půdu se považují veškeré budovy, stavby, prostory, místnosti a pozemky, na nichž se 

uskutečňuje činnost FF OU. s ohledem na chybějící definici pojmu „akademická půda“ v zákoně. 

Koná se představení pořádané např. na Masarykově náměstí také na akademické půdě? Dr. Mostýn 

doplnil, že dle konzultace s právničkou OU Mgr. Kočířovou je stávající formulace v pořádku. Navrhl 

však její doplnění tak, aby bylo explicitně vyjádřeno, že se jedná o pozemky a budovy náležící k FF. 

Na základě diskuze bylo navrhnuto následující tučně zvýrazněné doplnění odst. 2: 

(2) Za akademickou půdu se považují veškeré budovy, stavby, prostory, místnosti a pozemky ve 

správě a vlastnictví OU, na nichž se uskutečňuje činnost FF OU. 

Doc. David uvedl, že by se pojem „akademická půda“ měl nejprve definovat, protože v rámci článku 

6 nenavazuje na předchozí odstavec. 

- Článek 11 

Dr. Fialová poukázala na přílišnou podrobnost článku 11 ve srovnání s rozsahem ostatních článků. 

Podstatné informace jsou uvedeny již v Disciplinárním řádu FF OU. Dr. Psík uvedl, že Disciplinární 

řád FF OU a Disciplinární komise FF OU jsou odlišné věci, proto je článek 11 podrobnější, nicméně 

se nebrání jeho zkrácení. 

- Článek 13 odst. 2 
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Dr. Muryc vznesl dotaz týkající se členění fakultních pracovišť a možnosti ukotvit ve Statutu také 

oddělení, která na FF fungují např. na KSL nebo na KRO. Zahrnutí oddělení do tohoto dokumentu by 

zajistilo chybějící právní normu pro tyto součásti kateder ve vnitřních předpisech fakulty, což by lépe 

odráželo stávající praxi. Dr. Fialová dodala, že členění některých kateder na oddělení vyhovuje 

z praktického hlediska, jelikož nedochází vždy k prolínání všech činností, rozdílná může být také 

publikační nebo projektová činnost. Publikační a projektová činnost se zanáší do systému také podle 

oddělení. Dr. Muryc doplnil, že na KSL jsou počítány zvlášť studentokredity za oddělení ruštiny 

a oddělení polštiny, projekty jsou také vedené na oddělení. Oddělení na KSL mají také své 

pedagogické poradce. Dr. Muryc zmínil možnost uvést oddělení v Organizačním řádu FF OU. 

Prof. Zářický uvedl, že základní článkem VŠ pracoviště je katedra. Členění katedry je plně 

v kompetenci VK. Naším cílem by mělo být chápat katedru jako celek, v jehož čele stojí vedoucí 

pracoviště, který prošel výběrovým řízením. Univerzita nepracuje s pojmem „oddělení“. Senát 

schvaluje rozpočet katedry, nikoliv oddělení. Rovněž publikační činnost se vykazuje za katedru. Statut 

je právní normou a oddělení do něj nepatří. Vytvoření menší jednotky, než je katedra, nemá oporu 

v zákoně. Prof. Zářický doplnil, že ve stávajícím systému členění některých kateder na oddělení je 

možno nadále pokračovat. Dodal také, že možnost vnitřního členění kateder a tedy také existence 

menších složek (oddělení) zapracuje do nového Organizačního řádu FF OU, který vedení FF OU 

připraví v souvislosti se změnou Statutu FF OU a předloží AS FF OU ke schválení. 

Dr. Holešová upozornila, že post vedoucího oddělení nemá oporu v zákoně. Dr. Fialová vznesla dotaz, 

zda je možno vystupovat jako oddělení na webových stránkách OU. Prof. Zářický uvedl, že ano. 

Oddělení je vnitřní uskupení, se kterým může katedra pracovat. 

- Článek 17  

- odst. 2 

Dr. Fialová navrhla upravit formulaci v odstavci 2: Předseda AS FF OU je oprávněn se účastnit 

Kolegia děkana, kdykoliv o to požádá s ohledem na stávající VaJŘ AS FF OU na: 

(2) Předseda AS FF OU se může účastnit Kolegia děkana, kdykoliv o to požádá. 

- odst. 5 

Dr. Holešová poukázala na nutnost úpravy formátování článku 17 s ohledem na nadbývající odst. 5. 

- Článek 22 

Dr. Muryc navrhl doplnění informací uvedených ve stávajícím Statutu FF OU v článku 23 týkající se 

doplňkové a publikační činnosti. 

- Článek 30 odst. 2 

Dr. Fialová se zeptala, zda se před státní rigorózní zkouškou může mluvit o „absolventech“. Byla 

navržena úprava následující formulace:  

(2) Aktuální výše poplatku, jeho splatnost a forma placení je absolventovi uchazeči sdělena 

v rozhodnutí o právu konat státní rigorózní zkoušku. 

- Článek 31 odst. 1 

Dr. Mostýn navrhl úpravu formulace odst. 1 – viz tučně vyznačené změny:  

(1) Výši poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem 

stanovuje § Článek 43 Statutu Ostravské univerzity. 

- Článek 40 odst. 2 
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Dr. Muryc vznesl dotaz ohledně schvalování metodiky rozpočtu AS FF OU. V minulosti AS FF OU 

metodiku rozpočtu projednával a vyjadřoval se k ní. Bylo navrženo tučně vyznačené doplnění stávající 

formulace odst. 2: 

(2) Metodika rozdělování finančních prostředků je po předchozím projednání AS FF OU 

upravena formou opatření děkana. 

- Příloha č. I 

Dr. Fialová navrhla seřadit cizojazyčné názvy FF OU podle abecedy. 

Dr. Mostýn doporučil jazykovou a typografickou revizi celého dokumentu. 

Následně proběhlo hlasování o Statutu s výše uvedenými změnami. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  Ná v rh  S t a tu tu  FF O U  s  vý še  u veden ý mi  změna mi .  

Pro  1 0  hl asů ,  zd rže l  s e  1 ,  p rot i  0 .  
 

6. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty FF OU. (předkladatel: Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala dr. Psíka, aby představil Disciplinární řád pro studenty FF OU (dále jen „DŘ FF 

OU“, viz příloha č. 3). Dr. Psík uvedl, že DŘ FF OU vychází z Disciplinárního řádu pro studenty OU 

(dále jen „DŘ OU“), je doplněn o několik praktických věcí a některé lhůty. 

Dr. Fialová otevřela diskuzi. 

- Článek 3 a 4 

Dr. Fialová vznesla dotaz ohledně využití náhradníků. Dr. Psík uvedl, že využití náhradníků bylo 

doplněno na základě konzultace s právničkou OU. 

- Článek 5 

- odst. 1 

Dr. Holešová vznesla dotaz, kdo všechno může podat dotaz Disciplinární komisi FF. Dr. Psík uvedl, 

že podnět komisi může dát kdokoliv, tedy i absolvent. 

Bc. Plachý uvedl, že není specifikováno, zda může podnět podat také anonym. Na základě diskuze 

bylo navrženo doplnění odst. 1 o tučně vyznačenou formulaci: 

(1) Podnět k návrhu na zahájení disciplinárního řízení spolu s navrhovanými důkazy se podává 

děkanovi FF OU. Podnět musí obsahovat jméno, podpis a kontaktní údaje předkladatele. 

- odst. 4 

Doc. David uvedl, že osoba, která podává podnět Disciplinární komisi FF, by měla být informována 

o zahájení disciplinárního řízení. Projednána byla následující úprava odst. 4, navržená změna je 

vyznačena tučně.  

(4) Děkan zároveň s úkonem podle odst. 2 vydá studentovi oznámení o zahájení disciplinárního řízení. 

Součástí oznámení je stejnopis návrhu podle odst. 2. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy bylo 

toto oznámení doručeno studentovi. Datum zahájení disciplinárního řízení děkan neprodleně oznámí 

předsedovi disciplinární komise a předkladateli podnětu. 

- odst. 6 

Bc. Plachý vznesl dotaz na možnost zastoupení studenta právním zástupcem, zda má právo zasahovat 

do jednání. Dr. Psík uvedl, že student může zplnomocnit zástupce, ten může jednat místo studenta. 

Správní řízení se však týká pouze studenta. Doc. Popelka dodal, že v DŘ OU je analogický odstavec. 

Formulace odpovídají zákonným požadavkům. 
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- Článek 6 odst. 4 

Dr. Fialová vznesla dotaz, jak je ošetřeno nebezpečí zneužití opakované omluvy a související roční 

lhůty v odst. 5: Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho 

spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. 

Dr. Psík uvedl, že posouzení přípustnosti omluvy je řešena v odst. 4 DŘ FF OU ve formulaci 

O oprávněnosti omluvy rozhoduje disciplinární komise. 

- Článek 7 odst. 1 

Doc. David vznesl dotaz, jakým způsobem bude informován předkladatel podnětu k návrhu na 

zahájení disciplinárního řízení o jeho výsledku s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Dr. 

Brňovják vznesl v této souvislosti dotaz, kolik informací může být o průběhu, popř. výsledku 

disciplinárního řízení zveřejněno. 

Tento dotaz bude předán právničce OU. 

Následně proběhlo hlasování o tomto dokumentu. 

A S  FF O U  s ch va lu j e  N áv rh  Di s c ip l iná rn ího  řádu  FF OU  s  v ýš e  u vedenými  

změn a mi .  

Pro  1 1  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

7. Návrhy Volebního řádu AS FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Dr. Fialová vyzvala prof. Zářického, aby představil obě verze Volebního řádu AS FF OU (dále jen 

„VŘ AS FF OU“). Prof. Zářický v úvodu uvedl, že obě verze se liší v proporcionálním zastoupení 

kateder v senátu: 

- Verze I (viz příloha č. 4): Jedno pracoviště může být zastoupeno jedním členem z kurie 

akademických pracovníků a jedním členem z kurie studentů. 

- Verze II (viz příloha č. 5): Jedno pracoviště může být zastoupeno maximálně dvěma členy 

z kurie akademických pracovníků a jedním členem z kurie studentů. 

V obou verzích VŘ AS FF OU také došlo k úpravě počtu členů Komory akademických pracovníků na 

10 a ve Studentské komoře na 5. Studenti mohou být dle obou verzí zastoupeni z každé katedry jedním 

studijním programem. Prof. Zářický dále nastínil možné zastoupení kateder dle obou volebních klíčů. 

Zmínil, že systém vznikl tak, aby zohlednil fakt, že ne všechny katedry mají zastoupení v AS FF OU. 

Doplnil, že se přiklání k navýšení počtu členů Komory akademických pracovníků na 10, dodal však, 

že tím nezpochybňuje činnost Studentské komory. 

Dr. Fialová otevřela diskuzi. Diskutováno bylo o procentních limitech pro kandidáta na člena do obou 

komor AS FF OU uvedené v Článku 11 odst. 1, které vycházejí ze zkušeností z minulých voleb do AS 

FF OU: minimálně 20 % hlasů ze všech platných hlasovacích lístků v kurii akademických pracovníků 

a 10 % hlasů ze všech platných hlasovacích lístků v kurii studentů. Diskutovány byly výhody 

a nevýhody tohoto volebního klíče. 

Dr. Holešová uvedla v souvislosti s návrhem nižšího počtu studentů ve Studentské komoře, že AS FF 

OU projednává důležité body, např. schvaluje rozpočet. Akademický pracovník má k dispozici 

obvykle komplexnější informace než student. 

Mgr. Čapandová uvedla, že rozpočet je předjednán s VK. Studentská komora se přiklání k zachování 

stávajícího poměru členů obou komor AS FF OU, tedy 9 akademických pracovníků a 6 studentů 

a k zachování zastoupení max. počtu 2 členů za katedru do Komory akademických pracovníků a 2 

členů za katedru do Studentské komory. S menším počtem členů by měla Studentská komora menší 

sílu. Student Miffek doplnil, že snížení počtu členů Studentské komory by mohlo mít negativní dopad 

na účast ve volbách do AS FF OU. K zachování počtu členů obou komor 9+6 se přiklonili také doc. 

David, dr. Fialová, doc. Popelka i dr. Muryc. 
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Z diskuse vyplynulo, že jak Studentská komora, tak Komora akademických pracovníků je pro 

zachování stávajícího modelu. Prof. Zářický reagoval se slovy, že se nebrání zachování stávajícího 

volebního systému, tedy 9 akademických pracovníků (max. 2 z jedné katedry) a 6 studentů (max. 2 ze 

studijního programu vázaného na katedru). Procentní limit pro volby kandidátů do AS FF OU 

stanoven nebude. Bude tedy zachován stávající volební systém s tím, že nový návrh VŘ AS FF OU, 

který bude předložen na příští jednání AS FF OU, bude vycházet ze stávajícího (platného) Volebního 

a jednacího řádu AS FF OU, avšak bude aktualizován tak, aby odpovídal platné legislativě. 

 

8. Návrh Jednacího řádu AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

Dr. Fialová v úvodu tohoto bodu k projednání nastínila vznik Návrhu Jednacího řádu AS FF OU (dále 

jen „JŘ AS FF OU“, viz příloha č. 6). Na návrhu tohoto dokumentu se podílela pracovní skupina dr. 

Fialová, dr. Muryc, dr. Mostýn za Komoru akademických pracovníků a Mgr. Bílková a Bc. Plachý za 

Studentskou komoru. Návrh JŘ AS FF OU ve své struktuře odpovídá JŘ AS OU, vychází však také 

z platného Volebního a jednacího řádu AS FF OU. 

Dr. Fialová otevřela diskuzi. Byla navržena úprava formátu lhůt z kalendářních dnů na dny pracovní 

v celém dokumentu. Úprava bude zapracována pracovní skupinou. 

- Článek 5 odst. 4 

Na základě diskuze byla navržena modifikace formulace v odst. 4: 

(4) Jednatel AS FF OU je povinen zajistit, aby písemný záznam z jednání dostali měli k dispozici 

všichni jeho členové Akademické obce FF OU, tajemník FF OU, vedoucí studijního oddělení FF 

OU a hosté s právem vystoupit v rozpravě. 

- Článek 6 odst. 4 

Navržena úprava (vypuštění) označené formulace v odst. 4: 

(4) AS FF OU má právo přizvat k jednání kteréhokoli člena i nečlena Akademické obce FF OU. AS 

FF OU má právo od pozvaných členů Akademické obce žádat písemnou odpověď na otázky AS FF 

OU, a to do 30 dnů od zasedání, a má právo tuto odpověď zveřejnit. 

- Článek 9 odst. 3 

Navržena úprava formulace v odst. 3: 

(3) … Pokud v průběhu zasedání poklesne počet přítomných členů pod tuto hranici, zasedání se po 10 

minutách takového stavu odročí může odročit. 

Cca v 16:50 opouští jednání dr. Holešová. 

- Článek 12 

Proběhla diskuze o způsobech hlasování, zejména o možnosti zachovat oddělené hlasování podle 

komor, jak je tomu ve stávajícím Volebním a jednacím řádu AS FF OU v článku IV odst. 12: 

(12) V případě rozhodování o otázkách, které nejsou uvedeny v odstavci 11, může před hlasováním 

každý člen senátu požádat o tajné, a/nebo – v případě, že je přítomna nejméně 1/2 členů každé z komor 

– oddělené hlasování v obou komorách. O žádosti člena senátu o tajné nebo oddělené hlasování v obou 

komorách se hlasuje jako o samostatném návrhu. Návrh na tajné nebo oddělené hlasování v obou 

komorách je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně 2/3 všech přítomných členů senátu.  

K přijetí usnesení v případě odděleného hlasování je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných 

členů senátu v každé z komor.  

Studentská komora se vyslovila pro zachování odděleného hlasování. O možnosti zachování 

odděleného hlasování nechala dr. Fialová hlasovat. 
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A S FF O U s chv a lu j e  p on echá n í  mo žn os t i  odd ě l en éh o  h la so ván í  v  obou  

k o mo rá ch .  

Pro  8  hla sů ,  zd rže l i  s e  2 ,  pro t i  0 .  

Možnost odděleného hlasování bude pracovní skupinou zakomponována do nového návrhu JŘ AS FF 

OU, který bude předložen na příštím zasedání AS FF OU. 

Další diskuze se týkala tajného hlasování a zachování, nebo změny s ohledem na souhlas dvou třetin 

přítomných členů AS FF OU. Doc. Popelka uvedl, že tato problematika byla projednána také na 

jednání AS OU dne 26. 6. 2017. AS OU se dohodl na přijetí tajného hlasování na návrh kteréhokoliv 

člena, což přispěje k větší svobodě při hlasování. V této souvislosti byla formulována změna 

formulace v odst. (7): 

(7) Tajně se dále může hlasovat na návrh kteréhokoli člena AS FF OU, souhlasí-li s tím alespoň dvě 

třetiny přítomných členů AS FF OU. 

O automatickém přijetí návrhu na tajné hlasování na návrh kteréhokoliv člena AS FF OU bylo 

hlasováno. 

A S FF O U  s ch va lu j e  p ři j e t í  ná vrhu  na  ta jn é  h la so vá n í  na  ná v rh  

k t eréhok o l i v  č l ena  A S  FF O U  a  s  t í m s ouv i s e j í c í  úp ravu  f o rmul a ce  od s t .  7 .  

Pro  9  h l a sů ,  zd rže l  s e  1 ,  p rot i  0 .  

 

- Článek 13 odst. 1 

Bylo navrženo odstranění duplicitních formulací v odst. 1: 

(1) Z každého zasedání AS FF OU se pořizuje zápis. Pro potřeby sepsání zápisu může být jednatelem 

pořízen audio nebo videozáznam jednání. Z každého zasedání AS FF OU se pořizuje zápis. Pro 

potřeby sepsání zápisu může být jednatelem pořízen audio nebo videozáznam jednání. 

Dále bylo navrženo zakomponování možnosti připomínkování zápisu a zanesení případných oprav 

bez pořízení audiozáznamu. Tato možnost bude zakomponována na setkání pracovní skupiny k JŘ AS 

FF OU. 

- Příloha č. 1 

Dr. Mostýn uvedl, že na základě zpětné vazby rektora OU k Jednacímu řádu AS OU dojde k úpravě 

terminologie v Příloze č. 1 s ohledem na užití výrazů kandidát a volba děkana. Tuto úpravu zapracuje 

pracovní skupina. 

- Článek 4 

Na základě diskuze bude zachována forma kandidátní listiny bez jmen a počtu navrhovatelů, což má 

své praktické důvody. 

9. Návrh záměru podání žádostí o institucionální akreditaci v oblastech 

- filologie,  

- historické vědy,  

- filosofie, teologie a religionistika. (Předkladatelé: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., a Mgr. 

Richard Psík, Ph.D.); 

Návrh záměru podání žádostí o akreditaci studijních programů (předkladatelé: prof. PhDr. 

Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Richard Psík, Ph.D., viz příloha č. 1) 

Dr. Psík uvedl, že rozdělení do výše uvedených tří oblastí zohledňuje zaměření současných oborů na 

FF. Doplnil, že AS FF OU v tomto případě tento záměr neschvaluje, nýbrž vyjadřuje se k němu. Dr. 

Fialová otevřela diskuzi. 

V průběhu projednání tohoto bodu zasedání opouští doc. Popelka. 
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Dr. Mostýn vznesl dotaz na různost označení bakalářských studijních programů v oboru filologie, kdy 

u angličtiny je použito označení Angličtina pro odbornou a profesní komunikaci, přičemž slovo 

profesní u jiných jazyků použito není. Dodal, že užití výrazu profesní by mohlo označení studijního 

programu učinit atraktivnějším pro uchazeče, bude však třeba ověřit, zda použití tohoto výrazu je 

v pořádku s ohledem na rozdělení na akademické a profesní studijní programy. Modifikace názvů jsou 

v této fázi přípravy akreditace dle dr. Psíka ještě možné. 

Další diskuze se týkala jazykového a celospolečenského bloku. Dr. Psík uvedl, že bylo navrženo 

snížení kreditové dotace u zkoušky z cizího jazyka (angličtina na úrovni B2, ostatní jazyky na úrovni 

B1 dle SERR), student by si volil z jazykového bloku také alespoň jeden další předmět. Dr. Fialová 

vznesla dotaz, zda půjde jen o vykonání zkoušky, nebo zda bude předmět nasazen do rozvrhu 

s pravidelnou výukou. Dr. Mostýn připojil dotaz, zda bude tvořit zkouška z cizího jazyka samostatnou 

část, kterou bude muset student povinně splnit, nebo zda si bude moci zvolit jiné předměty 

z jazykového bloku namísto vykonání zkoušky. Dr. Psík v reakci na oba dotazy uvedl, že bude záležet 

na dohodě a také na garantovi studijního programu, jaké požadavky zvolí. Absolvování určitých 

předmětů nemusí být pro všechny povinné. Nabídku předmětů v cizím jazyce, které by studenti mohli 

absolvovat, je možno v této fázi přípravy ještě doplnit. 

Dr. Horáková Hirschlerová vznesla dotaz ohledně nabídky společenskovědních předmětů. V nabídce 

figuruje celá řada různorodých předmětů, nabídka působí nahodile a bez koncepce. Dr. Psík uvedl, že 

byli osloveni VK, aby navrhli předměty pro tento blok. Garant si může vybrat např. 4 předměty, 

zohlední tedy ty předměty, které uzná za vhodné s ohledem na daný studijní program. Doplnil však 

také, že pokud bude vůle sjednotit nabídku společenskovědních předmětů ve studijních programech, 

je možno to provést. 

Dalším tématem diskuze byly VŠKP. Dr. Mostýn vznesl dotaz, ve kterých semestrech budou 

realizovány semináře k VŠKP a jaké bude jejich kreditové ohodnocení (5+5 u Bc., 10+10 u NMgr. 

nebo jiné?). Dr. Psík uvedl, že toto je předmětem širší diskuze. Je třeba zvážit argumenty pro a proti. 

Přiklání se k zařazení seminářů do posledních dvou semestrů posledního ročníku. 

Dr. Fialová poukázala na současný problém, který se týká studentů dvouoborového studia. Jelikož 

byly zařazeny semináře k závěrečné práci do povinných předmětů a zápočet z posledního (třetího) 

semináře k VŠKP je obvykle udělován až na základě odevzdání hotové VŠKP, jsou studenti nuceni 

studium prodlužovat, jelikož nemohou vykonat SZZ na oboru, ve kterém nepíšou VŠKP dříve, než 

splní všechny kredity, tedy také seminář 3 k VŠKP. Dr. Horáková Hirschlerová v této souvislosti 

zmínila maximální počet vedených VŠKP akademickým pracovníkem a případy studentů, kteří mají 

např. přerušeno studium nebo jej prodlužují a „blokují“ místo u vedoucího práce. Dr. Psík uvedl, že 

garant bude muset zvážit a nastavit požadavky na splnění seminářů k VŠKP. 

Dr. Mostýn vznesl dotaz na podobu kombinovaného studia a také na studium učitelství. Dr. Psík 

poznamenal, že v současné době u kombinovaného studia ještě koncepce hotová není, bude se řešit, 

v případě učitelství se čeká na základní standardy pro učitelství z ministerstva. V září budou 

jmenováni garanti studijních programů a proběhne jejich setkání, měl by být také spuštěn systém 

AKROS. 

A S FF O U  b ere  na  vědo mí  ná v rh  záměru  p od án í  žád os t í  o  i n s t i tu c i oná ln í  

a k red i ta c i  v  ob l as t ech  –  f i l o l og i e ,  –  hi s t o r i ck é  v ěd y ,  –  f i l o so f i e ,  t eo lo g ie  

a  r e l i g i on i s t ika  a  n áv rh  zá měru  po dán í  žád os t í  o  ak red i t a c i  s tud i jn ích  

p rog ra mů .  

10. Otázka možnosti zřízení sociálního fondu. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 

Na základě diskuze na předchozím jednání AS FF OU byli osloveni vedoucí kateder, aby se svými 

členy prodiskutovali otázku zřízení (naplnění) sociálního fondu. Převážná většina kateder se vyslovila 

proti tomuto záměru (KDU, KČL, KČJ, KGE, KHI), KSL byla proti s výjimkou, pokud by se jednalo 

o penzijní připojištění, na KPS proběhla diskuse k možnosti zřízení sociálního fondu na OU. Členové 
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KPS se shodli na tom, že pro důkladné posouzení chybí podrobnější informace o jeho struktuře 

a pravidlech fungování. 4 členové KPS jsou proti zřízení sociálního fondu, 3 členové pro jeho zřízení 

a zbývající 2 členové katedry se zdrželi hlasování. KSE nemá vyhraněný názor, KRO je pro zřízení 

(naplnění) sociálního fondu, z KFI a z center nejsou informace k dispozici. Z diskuze vyplynulo, že 

se katedry staví proti možnosti zřízení (naplnění) sociálního fondu na OU. 

A S FF O U zau j ímá  n eg at ivn í  s t ano v i sko  k  mo žn os t i  z ř í zen í  (na p ln ěn í )  

s o c i á ln íh o  f ondu  na  O U .  

11. Různé 

a. Navýšení prostředků rozpočtového okruhu I rozpočtu vysokých škol. (předkladatel: prof. 

PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

MŠMT oznámilo rektorům posílení rozpočtového okruhu I rozpočtu vysokých škol. Pro OU se 

zvyšuje rozpočet o 6,831 mil. Kč. V rámci univerzitního rozpočtu dochází k navýšení ukazatele A+K. 

Přerozdělení na fakulty odpovídá podílu jednotlivých univerzitních pracovišť. FF OU připadla celková 

částka ve výši 1 097 127 Kč. Tyto prostředky navrhuje děkan FF OU rozdělit v souladu s doporučením 

rektora OU do mezd za červen 2017. Pro zaměstnance to znamená vyplacení odměny ve výši 24,91 % 

jejich tarifu. 

Jelikož AS FF OU schvaluje rozpočtové prostředky FF OU, vyzvala dr. Fialová členy AS FF OU 

k hlasování o tomto navýšení. 

A S FF O U s ch va lu j e  n av ýš en í  p ro s t ředků  ro zpo č t ov éh o  ok ruhu  I  ro zp o č tu  

v ys ok ých  š ko l  p ro  FF O U .  

Pro  9  hla sů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

b.  Možnost navýšení tarifních mezd neakademických pracovníků 

Dr. Muryc vznesl dotaz ohledně možnosti navýšení tarifních mezd neakademických pracovníků. Prof. 

Zářický uvedl, že děkan navýšit tarifní mzdy nemůže, není to v jeho kompetenci. Navýšení tarifních 

mezd může navrhnout kvestor OU, které následně schvaluje AS OU. 

Dr. Mostýn doplnil, že se v současnosti připravuje návrh nového Vnitřního mzdového předpisu OU, 

v jednání jsou různé úpravy mzdového tarifu, konkrétní podoba však stanovena ještě není a bude 

předmětem širší diskuze. 

c. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 

Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na konec srpna, popř. začátek září. Přesný termín bude 

specifikován v pozvánce na další jednání. Dr. Fialová vyzvala senátory, akademickou obec i studenty 

k zasílání podnětů pro další jednání na adresu senatff@osu.cz. 

 

 

Zapsali:  

5. 7. 2017 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

7. 7. 2017 Mgr. Irena Fialová, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

10. 7. 2017 PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., člen Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

9. 7. 2017  David Miffek, člen Studentské komory AS FF OU 

mailto:senatff@osu.cz
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Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 11. 7. 2017, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 11. července 2017 
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AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity 

konané dne 29. 6. 2017 
 
 

Datum, čas, místo: čtvrtek 29. 6. 2017, 14:10 hodin, zasedací místnost FF OU 
 

 
 
Návrh programu schůze: 

 

 
 

1.  Projednání návrhu programu jednání AS FF OU, určení ověřovatelů zápisu. 
 

2.  Návrh Statutu FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 
 

3.  Návrh Disciplinárního řádu FF OU. (předkladatel: Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 
 

4.  Návrhy Volebního řádu AS FF OU. (předkladatel: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 
 

5.  Návrh Jednacího řádu AS FF OU. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 
 

6.   Návrh záměru podání žádostí o institucionální akreditaci v oblastech 

- filologie, 

- historické vědy, 

- filosofie, teologie a religionistika.  

(předkladatelé: prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 
 

7.   Návrh záměru podání žádostí o akreditaci studijních programů (předkladatelé: prof. 

PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., Mgr. Richard Psík, Ph.D.) 
 

Bc.+ NMgr.: 

Oblast Název SP Typ 

Filologie Latinský jazyk a kultura Bc. 

Filologie Španělská filologie Bc. 

Filozofie ... Základy společenských věd Bc. 

Sociologie Sociologie Bc. 
 

Filologie 
 

Anglická filologie (English Philology) 
Bc. + 
NMgr. 

 

Filologie 
 

Český jazyk a literatura 
Bc. + 
NMgr. 

 

Filologie 
 

Francouzská filologie 
Bc. + 
NMgr. 

 

Filologie 
 

Německá filologie 
Bc. + 
NMgr. 



 

 

 

 

Filologie 
 

Polská filologie 
Bc. + 
NMgr. 

 

Filologie 
 

Ruská filologie 
Bc. + 
NMgr. 

 

Filozofie ... 
 

Filozofie 
Bc. + 
NMgr. 

 

Historické vědy 
 

Historie 
Bc. + 
NMgr. 

Psychologie Psychologie Bc. + 
NMgr. 

 

Vědy o umění a kultuře 
 

Dějiny umění 
Bc. + 
NMgr. 

Filologie Čeština pro cizince NMgr. 

Filologie Latinská filologie středověku NMgr. 

Filozofie... Filozofie a kritické myšlení (joint degree) NMgr. 

 
Historické vědy 

Středoevropská historická studia se 
zaměřením na české, polské a slovenské 

dějiny 

 
NMgr. 

PhD: 
Filologie Anglická a americká literatura P 

Filologie Anglický jazyk (English Language) P 

Filologie Český jazyk P 
 

Filologie 
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací 
slavistika 

 

P 

 

Filologie 
Literární věda – teorie a dějiny národních 
literatur 

P 

Filologie Německý jazyk P 

Filologie Německy psaná literatura P 

Filologie Polský jazyk P 

Filologie Teorie a dějiny české literatury P 

Filozofie ... Filozofie P 

Filozofie ... Současná filozofie (joint degree) P 

Historické vědy České a československé dějiny P 

Historické vědy Hospodářské a sociální dějiny P 

Historické vědy Kulturní dějiny P 

Historické vědy + 
Učitelství 

 

Didaktika dějepisu 
 

P 

 

8.  Otázka možnosti zřízení sociálního fondu. (předkladatelka: Mgr. Irena Fialová, Ph.D.) 
 

9.  Různé a diskuze. 
 
 

Mgr. Irena Fialová, Ph.D., 

předsedkyně AS FF OU 
 

 
 

PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., 

místopředseda AS FF OU 

 
Rozesláno: 14. 6. 2017, elektronickou poštou 



Příloha č. 2 – Návrh Statutu FF OU 

 

 

 

 

 
  

STATUT 

FILOZOFICKÉ FAKULTY  

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY  

 

verze 2017-06-22 

Schváleno AS FF OU: 

Schváleno AS OU: 

Platnost: 

Účinnost: 

  



Příloha č. 2 – Návrh Statutu FF OU 

2 
 

ČÁST PRVNÍ 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 1   

Název, sídlo a postavení fakulty 

(1) Název fakulty je Filozofická fakulta Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“). 

(2) Názvy fakulty pro komunikaci v jiném než v českém jazyce a varianty názvů fakulty jsou 

uvedené v Příloze č. l tohoto Statutu. 

(3) Sídlem FF OU je Ostrava. 

(4) Podle § 22 a 23 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“), je 

FF OU součástí Ostravské univerzity (dále jen „OU“). OU je veřejná vysoká škola 

univerzitního typu.  

(5) FF OU je součástí OU s vlastní akademickou obcí a samosprávnou působností danou 

zákonem a Statutem OU. 

 

Článek 2   

Historie FF OU 

(1) FF OU je součástí OU, která byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb., 

o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity ze dne 9. července 1991 s účinností od 

28. září 1991. 

(2)  FF OU byla jednou ze tří zakládajících fakult OU. 

(3) Při vzniku FF OU se staly její součástí pracoviště, které předtím působily na 

Pedagogické fakultě v Ostravě (1964-1991), Pedagogickém institutu v Ostravě (1959-

1964) a Vyšší pedagogické škole v Opavě (1953-1959). 

(4) Od 1. září 2016 je oficiální název Filozofická fakulta Ostravské univerzity. 

 

Článek 3   

Poslání FF OU 

(1) FF OU je vrcholnou vzdělávací, vědeckou a výzkumnou institucí.  

(2) FF OU uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a 

v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou a další tvůrčí 

činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). Uskutečňuje rovněž programy celoživotního 

vzdělávání.  

(3) FF OU uskutečňuje a rozvíjí činnost: 

a. vzdělávací,  

b. tvůrčí a  

c. doplňkovou. 

Vzdělávací a tvůrčí činnost naplňuje hlavní poslání FF OU a je základním právem a 

povinností akademického pracovníka FF OU. 
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(4) Vzdělávací činnost je založena na výsledcích pedagogické a tvůrčí činnosti 

akademických a vědeckých pracovníků a na výsledcích vědy a umění ve světě.  

(5) Vzdělávací a tvůrčí činnost se uskutečňuje v rámci akademické svobody. 

 

Článek 4   

Právní postavení FF OU 

(1) Práva fakulty jsou obsažena v § 24 zákona a ve Statutu OU.  

(2) Statut FF OU je základním vnitřním předpisem FF OU ve smyslu § 33 zákona, 

vymezujícím systém řízení a organizaci veškeré činnosti vyplývající z poslání FF OU.  

 

Článek 5   

Akademická obec 

(1) Akademickou obec FF OU tvoří akademičtí pracovníci FF OU a její studenti. 

(2) Členem akademické obce FF OU se stává akademický pracovník dnem sjednaným jako 

den nástupu do práce po uzavření pracovního poměru s FF OU. 

(3) Členem akademické obce FF OU se stává student dnem zápisu do studia na FF OU. 

(4) Členství v akademické obci FF OU končí: 

a. u akademických pracovníků dnem ukončení pracovního poměru na FF OU, 

b. u studentů dnem ukončení jejich studia na FF OU. 

 

Článek 6   

Akademické svobody a akademická práva 

(1) Na FF OU platí akademická práva a svobody v souladu s § 4 zákona.  

(2) Za akademickou půdu se považují veškeré budovy, stavby, prostory, místnosti a 

pozemky, na nichž se uskutečňuje činnost FF OU.  

 

ČÁST DRUHÁ 
ORGÁNY FF OU 

 

Článek 7   

Orgány FF OU 

(1) Samosprávnými akademickými orgány FF OU jsou: 

a. Akademický senát FF OU,  

b. děkan, 

c. Vědecká rada FF OU,  

d. Disciplinární komise FF OU. 

(2) Dalším orgánem FF OU je tajemník.  
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Článek 8   

Akademický senát FF OU 

(1) Akademický senát FF OU (dále jen „AS FF OU“) je samosprávným zastupitelským 

akademickým orgánem FF OU.  

(2) Jeho pravomoci jsou dány § 27 zákona.  

(3) Členství v AS FF OU a činnost člena v AS FF OU jsou nezastupitelné. Počet členů AS 

FF OU, způsob voleb a volby jejich náhradníků, způsob ustanovení předsednictva, 

popřípadě dalších orgánů AS FF OU upravuje Volební řád AS FF OU. 

(4) Pravidla pro zasedání, jednání a rozhodování stanoví  Jednací řád AS FF OU.  

  

Článek 9   

Děkan 

(1) V čele FF OU je děkan.  

(2) Postavení děkana je vymezeno § 28 zákona,  Statutem OU a vnitřními předpisy OU.  

(3) Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba na FF OU 

vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.  

 

Článek 10   

Vědecká rada FF OU 

(1) Vědecká rada FF OU (dále jen „VR FF OU“) je tvořena významnými představiteli oborů, 

v nichž FF OU uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou 

jiné osoby než členové akademické obce OU.  

(2) Předsedou VR FF OU je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy VR FF OU. 

AS FF OU dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů VR FF OU.  

(3) Členství ve VR FF OU je čestné a nezastupitelné. Funkční období je čtyřleté.  

(4) Právní postavení a kompetence VR FF OU jsou vymezeny § 29 a 30 zákona.  

(5) Způsob svolávání, jednání a rozhodování VR FF OU upravuje Jednací řád VR FF OU.  

 

Článek 11   

Disciplinární komise FF OU 

(1) Disciplinární komise FF OU je šestičlenná. 

(2) Členy Disciplinární komise FF OU jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické 

obce FF OU. AS FF OU dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání 

členů Disciplinární komise FF OU. 

(3) Polovinu členů Disciplinární komise FF OU tvoří studenti.  

(4) Disciplinární komise FF OU si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. 

(5) Funkční období členů Disciplinární komise FF OU je dvouleté.  

(6) Členství v disciplinární komisi FF OU v průběhu funkčního období zaniká dnem: 

a) odvolání, 

b) dnem zániku členství v akademické obci FF, 

c) dnem doručení písemného prohlášení o vzdání se funkce děkanovi 

d) dnem úmrtí 



Příloha č. 2 – Návrh Statutu FF OU 

5 
 

 

(7) Zanikne-li funkce člena Disciplinární komise FF OU v průběhu funkčního období, 

jmenuje děkan nového člena pouze na zbytek funkčního období. 

(8) Fungování a činnost disciplinární komise, průběh disciplinárního řízení upravuje 

Disciplinární řád FF OU pro studenty a Disciplinární řád pro studenty OU 

 

Článek 12   

Tajemník 

(1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením 

děkana.  

(2) Tajemníka jmenuje a odvolává děkan.  

 

ČÁST TŘETÍ 
ORGANIZAČNÍ A ŘÍDICÍ STRUKTURA 

FF OU 
 

Článek 13   

Členění FF OU 

(1) FF OU se člení na fakultní pracoviště.  

(2) Fakultními pracovišti jsou:  

a. katedry, 

b. vědecko-výzkumná centra, 

c.  děkanát 

(3) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť rozhoduje 

AS FF OU na návrh děkana.  

(4) Organizační strukturu a vztahy mezi jednotlivými fakultními pracovišti stanovuje 

Organizační řád FF OU. 

(5) AS FF OU se vyjadřuje k návrhu Organizačního řádu FF OU. Organizační řád FF OU 

vydává děkan formou opatření. 

 

Článek 14   

Katedry 

(1) Katedra je základním fakultním pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost.  

(2) V čele katedry stojí vedoucí, který ji řídí a odpovídá za její činnost děkanovi.  

(3) Vedoucího katedry ustavuje a odvolává děkan v souladu se zákoníkem práce. 

(4) Postavení a strukturu katedry stanovuje Organizační řád FF OU. 
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Článek 15   

Vědecko-výzkumná centra 

(1) Vědecko-výzkumné centrum je odborným vědeckým fakultním pracovištěm.  

(2) V čele vědecko-výzkumného centra stojí ředitel, který jej řídí a odpovídá za jeho činnost 

děkanovi.  

(3) Ředitele vědecko-výzkumného centra ustavuje a odvolává děkan v souladu se 

zákoníkem práce. 

(4) Postavení a strukturu vědecko-výzkumného centra stanovuje Organizační řád FF OU. 

 

Článek 16   

Děkanát 

(1) Děkanát slouží k zajištění provozu a vybraných činností FF OU.  

(2) V čele děkanátu stojí děkan. 

(3) Organizaci, řízení a činnost děkanátu stanovuje Organizační řád FF OU. 

 

Článek 17   

Poradní sbory a komise FF OU 

(1) Poradními sbory FF OU jsou kolegium děkana a kolegium vedoucích kateder a ředitelů 

vědecko-výzkumných center.  

(2) Stálým poradním sborem děkana je kolegium děkana. Jeho členy jsou děkan, 

proděkani,  tajemník. Předseda AS FF OU je oprávněn účastnit se Kolegia děkana, 

kdykoliv o to požádá. Jednání kolegia děkana se mohou zúčastnit případně další osoby 

pozvány děkanem.  

(3) Kolegium vedoucích kateder a ředitelů vědecko-výzkumných center je poradním sborem 

děkana, který toto kolegium svolává a řídí jeho jednání. Jeho členy jsou vedoucí kateder 

a ředitelé vědecko-výzkumných center a případně další osoby pozvány děkanem.  

(4) Stanoviska poradních sborů mají pouze doporučující charakter a nejsou pro děkana 

závazná. 

(5)  

(6) Komise FF OU ustanovuje děkan na podporu vybraných činností FF OU. 

(7) Komise FF OU jsou s dlouhodobou a krátkodobou působností. 

(8) Komise s dlouhodobou působností, jejich složení a činnost stanovuje Organizační řád 

FF OU a případná další opatření děkana. 

 

Článek 18   

Proděkani 

(1) Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany jmenuje a odvolává 

děkan po vyjádření AS FF OU.  

(2) Působnost a povinnosti proděkanů stanovuje Organizační řád FF OU. 

(3) V nepřítomnosti děkana jej zastupuje v  rozsahu jím pověřený proděkan. 

(4) Proděkani jsou přímo podřízeni a odpovídají za svou činnost pouze děkanovi. 
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Článek 19   

Neslučitelnost funkcí 

(1) Funkce rektora, prorektora, kvestora, děkana, proděkana, tajemníka, ředitele 

vysokoškolského ústavu a ředitele jiné součásti jsou vzájemně neslučitelné.  

(2) Členství v AS FF OU je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, kvestora, děkana, 

proděkana, tajemníka, ředitele vysokoškolského ústavu a ředitele jiné součásti. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
VNITŘNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ 

 

Článek 20   

Vnitřní předpisy FF OU 

(1) Vnitřními předpisy FF OU jsou: 

a. Statut FF OU, 

b. Volební řád AS FF OU, 

c. Jednací řád AS FF OU, 

d. Jednací řád VR FF OU, 

e. Disciplinární řád FF OU pro studenty. 

(2) Návrhy vnitřní předpisů FF OU a jejich změny schvaluje AS FF OU, a to na návrh 

děkana nebo v případě Jednacího řádu AS FF OU na návrh člena AS FF OU, k němuž 

si AS FF OU vyžádal stanovisko děkana.  

(3) Schválený návrh vnitřních předpisů FF OU postupuje předseda AS FF OU ke schválení 

Akademickému senátu OU. 

(4) Vnitřní předpis FF OU nabývá platnosti dnem schválení v Akademickém senátu OU a 

účinnosti nejdříve dnem nabytí platnosti, pokud není ve vnitřním předpise FF OU 

stanoven den pozdější. 

(5) Vnitřní předpisy FF OU se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek  OU včetně 

údajů o době jejich platnosti a účinnosti. 

 

Článek 21   

Opatření děkana 

(1) Opatření děkana jsou závazné interní řídicí akty. 

(2) Opatření děkana vydává děkan. 
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ČÁST PÁTÁ 
TVŮRČÍ ČINNOST, 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY A 
ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY 

 

Článek 22   

Tvůrčí činnost 

(1) Tvůrčí činnost spolu s činností vzdělávací naplňuje hlavní poslání FF OU a je základním 

právem a povinností akademického a vědeckého pracovníka FF OU.  

(2) Prioritní směry vědecké činnosti jsou stanoveny v Strategickém záměru FF OU pro 

příslušné období. 

(3) Tvůrčí činnost je soustředěna na jednotlivých katedrách a vědecko-výzkumných 

centrech FF OU.  

(4) Tvůrčí činnost FF OU je koordinována oddělením pro vědu a výzkum. Za koordinaci 

odpovídá příslušný proděkan.  

(5) Nositeli všech odpovědností a pravomocí v konkrétních otázkách řešení vědecko-

výzkumných úkolů jsou jejich odpovědní řešitelé.  

(6) FF OU může uzavírat smlouvy s jinými právními subjekty domácími i zahraničními 

o vzájemné spolupráci ve vědecké činnosti a v zájmu využití jejich výsledků.  

(7) Vědecká činnost podléhá pravidelnému hodnocení.  

 

Článek 23   

Strategický záměr FF OU 

(1) Strategický záměr FF OU se vypracovává v termínu a formou určenou opatřením 

rektora. 

(2) Za přípravu Strategického záměru FF OU odpovídá děkan. 

(3) Strategický záměr FF OU na návrh děkana schvaluje AS FF OU po projednání ve 

VR FF OU. 

 

Článek 24   

Výroční zprávy FF OU 

(1) Výroční zpráva FF OU o činnosti a o hospodaření se vypracovává v termínu a formou 

určenou opatřením rektora. 

(2) Výroční zpráva se zpracovává za uplynulý kalendářní rok.  

(3) Za přípravu Výroční zprávy FF OU odpovídá děkan. 

(4) Výroční zprávu FF OU o činnosti a o hospodaření schvaluje AS FF OU. 
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Článek 25   

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti 

(1) Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících 

činností na FF OU stanovuje vnitřní předpis OU Pravidla systému zajišťování kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU. 

(2) Děkan FF OU může formou opatření specifikovat zajištění a vnitřní hodnocení kvality na 

FF OU, avšak v souladu s vnitřními předpisy OU. 

 

ČÁST ŠESTÁ 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

 

Článek 26   

Přijímaní ke studiu 

(1) Na FF OU jsou do studijních programů přijímáni uchazeči podle § 48 až 50 zákona a 

části šesté Statutu OU. 

(2) Děkan FF OU každoročně stanovuje– po schválení AS FF OU – podmínky pro přijetí pro 

následující akademický rok.  

(3) Podmínky pro přijetí mohou být rozlišeny podle typu studijních programů a obsahují 

zejména: 

a. lhůtu a způsob podávání přihlášek v listinné nebo elektronické podobě, 

b. výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, 

c. povinné přílohy k přihlášce, 

d. podmínky pro přijetí týkající se přechozího vzdělání, 

e. další podmínky pro přijetí podle § 49 zákona, 

f. informace o přijímacích zkouškách, 

 

ČÁST SEDMÁ 
VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 

Článek 27   

Podmínky vzdělávací činnosti 

(1) Na FF OU se uskutečňuje vzdělávací činnost v akreditovaných bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech a také v programech celoživotního 

vzdělávání. 

(2) Podmínky studia ve studijních programech a v programech celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaných FF OU, jakožto i pravidla konání státních rigorózních zkoušek a 
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udělování akademického titulu „doktor filosofie“ (PhDr.) na FF OU, stanovuje Studijní a 

zkušební řád OU.  

(3) Další podmínky a pravidla uskutečňování vzdělávací činnosti na FF OU jsou dány 

zákonem a částí sedmou Statutu OU. 

 

Článek 28   

Garant studijního programu a programová rada 

(1) Pro každý studijní program jmenuje a odvolává děkan garanta studijního programu. 

(2) Každý studijní program má též stanovenu programovou radu. 

(3) Jedna programová rada může být ustanovena i pro vícero příbuzných studijních 

programů.  

(4) Povinnost a činnost garanta studijního programu stanovují Pravidla systému zajišťování 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností OU. 

 

ČÁST OSMÁ 
POPLATKY A ÚHRADY 

 

Článek 29   

Poplatky spojené se studiem 

(1) Poplatky spojenými se studiem se rozumí poplatky podle § 58 zákona, kterými jsou: 

a. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, 

b. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do studia studijního programu 

uskutečňovaného v cizím jazyce, 

c. poplatek za studium za delší dobu studia, 

d. poplatek za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce. 

(2) Výši poplatku podle odstavce 1 písm. a), b) a d) stanovuje děkan FF OU zpravidla 

společně s vyhlášením podmínek pro přijetí podle článku 26. 

(3) Výši poplatku podle odstavce 1 písm. c) a další pravidla týkající se poplatku spojených 

se studiem stanovuje Příloha č. 3 Statutu OU. 

 

Článek 30   

Poplatek za státní rigorózní zkoušku 

(1) Výši poplatku za státní rigorózní zkoušku stanovuje příslušné ustanovení části osmé 

Statutu OU. 

(2) Aktuální výše poplatku, jeho splatnost a forma placení je absolventovi sdělena 

v rozhodnutí o právu konat státní rigorózní zkoušku. 
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Článek 31   

Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem 

(1) Výši poplatku za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování 

profesorem stanovuje § 43 Statut Ostravské univerzity. 

(2) Aktuální výše poplatku, jeho splatnost a forma placení je stanovena opatřením rektora. 

 

Článek 32   

Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony 

(1) Výši úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony a způsob jejich úhrady stanovuje 

rektor opatřením. 

(2) Děkan může v souladu s opatřením podle odstavce 1 vydat opatření stanovující 

podmínky na FF OU. 

 

ČÁST DEVÁTÁ 
STUDENTI 

 

Článek 33   

   Studium 

(1) Uchazeč o studium na FF OU se stává studentem dnem zápisu do studia. Zápis do 

studia je uchazeč povinen provést osobně, v zastoupení na základě úředně ověřené 

plné moci, a to ve lhůtě stanovené FF OU. 

(2) Osoba přestává být studentem dnem ukončení studia podle § 55 odst. 1 a § 56 odst. 1 a 

2 zákona. 

(3) Student může přerušit své studium za podmínek stanovených Studijním a zkušebním 

řádem OU. V době přerušení studia není osoba studentem. Osoba, které bylo studium 

přerušeno, se stává studentem dnem opětovného zápisu do studia.  

(4) Práva a povinnosti studentů a rozhodování o nich jsou vymezena § 62 a 63 zákona a 

částí devátou Statutu OU a Studijním a zkušebním řádem OU. 

(5) Ukládání sankcí za zaviněné porušení povinností upravuje Disciplinární řád FF OU pro 

studenty a Disciplinární řád pro studenty OU. 

(6) Studentům mohou být přiznána stipendia za podmínek stanovených Stipendijním řádem 

OU. 
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ČÁST DESÁTÁ 
ZAMĚSTANCI FF OU 

 

Článek 34   

Akademičtí pracovníci 

(1) Akademickými pracovníky FF OU jsou ti profesoři, docenti, mimořádní profesoři, odborní 

asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří jsou 

zaměstnanci FF OU vykonávajícími v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce 

jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého 

jména FF OU.  

(2) Skutečnost, že je zaměstnanec v daném pracovním poměru považován za 

akademického pracovníka, musí být uvedena v jeho pracovní smlouvě.  

(3) Na výuce se mohou podílet také další odborníci na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.  

(4) Odměňování akademických pracovníků upravuje Vnitřní mzdový předpis OU. 

 

Článek 35   

    Tvůrčí volno 

(1) Akademickému pracovníkovi fakulty může děkan na jeho žádost poskytnout tvůrčí volno 

v délce šesti měsíců, maximálně jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné 

okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů FF OU.  

(2) Akademický pracovník žádá o poskytnutí tvůrčího volna písemně děkana; žádost 

obsahuje stručnou charakteristiku předpokládané tvůrčí činnosti akademického 

pracovníka během tvůrčího volna a vyjádření příslušného vedoucího pracoviště.  

(3) Pokud tomu nebrání závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů FF OU, 

děkan žádosti vyhoví.  

(4) Akademický pracovník předloží po ukončení tvůrčího volna písemné zhodnocení své 

tvůrčí činnosti během tvůrčího volna, které se zakládá do  osobního spisu zaměstnance.  

(5) Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníkovi mzda, již upravuje Vnitřní 

mzdový předpis OU.  

 

Článek 36   

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

(1) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem probíhá na FF OU v souladu s 

Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity. 

(2) Děkan FF OU může specifikovat oborové požadavky k zahájení habilitačního řízení a 

řízení ke jmenování profesorem na FF OU. 
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Článek 37   

Hostující a emeritní profesoři OU 

(1) Postavení hostujících a emeritních profesorů stanovuje část desátá Statutu OU. 

(2) Podnět k návrhu na jmenování hostujícího a emeritního profesora předkládá děkanovi 

vedoucí fakultního pracoviště. 

 

Článek 38   

Neakademičtí zaměstnanci 

(1) Neakademickými zaměstnanci jsou ti vědečtí pracovníci, kteří vykonávají jen tvůrčí 

činnost.. 

(2) Neakademickými zaměstnanci jsou dále zaměstnanci s pracovním poměrem sjednaným 

na FF OU, kteří zajišťují odborné, administrativní, správní, ekonomické a technické 

činnosti FF OU. 

(3) Odměňování neakademických zaměstnanců upravuje Vnitřní mzdový předpis OU. 

Článek 39   

    Výběrová řízení 

(1) Místa akademických pracovníků na FF OU se obsazují ve smyslu § 77 zákona na 

základě výběrového řízení.  

(2) Obsazování míst akademických pracovníků a některých neakademických zaměstnanců 

FF OU upravuje Řád výběrového řízení OU, který je vnitřním předpisem OU.   

(3) Děkan ustavuje na základě výběrového řízení a odvolává v souladu se zákoníkem práce 

další vedoucí zaměstnance působící na součásti FF OU nejvýše na dobu  tří let. 

Zaměstnanec může být ustanoven vedoucím zaměstnancem v souladu se zákoníkem 

práce opakovaně. 

 

ČÁST JEDENÁCTÁ 
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ FF OU 

  

Článek 40   

Hospodaření OU 

(1) FF OU hospodaří s finančními prostředky přidělenými na základě schváleného rozpočtu 

OU, jejichž následné rozdělení schvaluje AS FF OU a kontroluje jejich využívání. 

(2) Metodika rozdělování finančních prostředků je upravena formou opatření děkana.  
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ČÁST DVANÁCTÁ 

AKADEMCIKÉ TRADICE 
 

Článek 41   

Akademické insignie 

(1) Symbolickým vyjádřením akademických svobod a akademických práv jsou akademické 

tradice - akademické insignie, akademické obřady a udělování čestných ocenění.  

(2) Akademickými insigniemi FF OU jsou akademické žezlo, řetězy a taláry.  

(3) Akademické insignie jsou při slavnostních příležitostech oprávněni používat:  

a. akademičtí funkcionáři FF OU (děkan, proděkani, promotor),  

b. členové VR FF OU, 

c. další zaměstnanci podle rozhodnutí děkana, 

d. významní hosté podle rozhodnutí děkana.  

(4) Způsob užívání akademických insignií FF OU stanoví děkan.  

Článek 42   

Akademické obřady 

(1) Akademickými obřady jsou:  

a. imatrikulace studentů,  

b. promoce absolventů,  

c. slavnostní zasedání VR FF OU, 

d. inaugurace děkana 

(2) Imatrikulace studentů a promoce absolventů FF OU upravuje Příloha č. II tohoto Statutu.  

 

Článek 43   

Čestná ocenění 

(1) FF OU uděluje svým pracovníkům, studentům a jiným osobám nebo organizacím, kteří 

se zasloužili o rozvoj FF OU, rozvoj vědy a vzdělanosti, čestná ocenění.  

(2) Kritéria pro čestná ocenění stanovuje děkan opatřením.  

 

ČÁST TŘINÁCTÁ 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek 44   

Úřední deska 

(1) FF OU zřizuje v souladu obecně závaznými právními předpisy úřední desku FF OU. 
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(2) FF OU zveřejňuje informace požadované zákonem ve veřejné části svých internetových 

stránek. 

 

Článek 45   

Razítka 

(1) FF OU používá kulaté razítko se státním znakem České republiky a s textem „Ostravská 

univerzita – Filozofická fakulta“.  

(2) FF OU používá hranaté razítko s logem OU a s textem „Ostravská univerzita – 

Filozofická fakulta“ a s uvedením pracoviště a adresy. 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

USTANOVENÍ 
 

Článek 46   

Přechodná ustanovení  

(1) Do dne nabytí účinnosti nových vnitřních předpisů FF OU se postupuje podle stávajících 

vnitřních předpisů FF OU s výjimkou ustanovení, která jsou v rozporu se zákonem, 

vnitřními předpisy OU nebo tímto Statutem. 

(2) Ode dne nabytí účinnosti tohoto Statutu se interními řídicími akty FF OU rozumí opatření 

děkana. Řídicí normy děkana vydané před účinnosti tohoto Statutu zůstávají nadále 

v platnosti až do doby jejich zrušení opatřením děkana. 

(3) Osoby jmenované, zvolené nebo ustanovené podle stávajícího Statutu FF OU či 

Volebního a jednacího řádu AS FF OU se považují za osoby jmenované, zvolené nebo 

ustanovené podle tohoto Statutu. 

 

Článek 47   

Přílohy Statutu FF OU 

Součástí tohoto Statutu jsou tyto přílohy: 

a. Příloha č. I – Varianty názvů FF OU 

b. Příloha č. II – Akademické obřady FF OU 

 

Článek 48   

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Statut Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě včetně příloh, 

schválený AS FF OU dne 28. února 2013, Akademickým senátem OU dne 

22. dubna 2013, účinný od 2. září 2013. 
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(2) Zrušuje se vnitřní předpis FF OU s názvem Statut emeritního profesora. Hodnost 

emeritního profesora přiznaná dle Statutu emeritního profesora FF OU zůstává 

nedotčena. 

(3) Návrh tohoto Statutu byl schválen AS FF OU dne xx. yy 2017. 

(4) Tento Statut byl schválen Akademickým senátem OU dne xx. yy 2017. 

(5) Tento Statut nabývá platnosti dnem schválení v Akademickém senátu OU. 

(6) Tento Statut nabývá účinnosti dne 1. září 2017. 

 

 

 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

děkan 
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Příloha č. I 

Varianty názvů FF OU 

 

Článek 1 
Cizojazyčné názvy FF OU 

Cizojazyčné názvy FF OU se používají následovně: 

latinsky:  Facultas Philosophica Universitatis Ostraviensis 

německy:  Philosophische Fakultät der Universität Ostrava 

španělsky:  Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ostrava 

francouzsky:  Faculté des Lettres de l'Université d'Ostrava 

rusky:   Filosofskij fakultět Ostravskogo universitěta 

anglicky:  Faculty of Arts of the University of Ostrava 

 

Článek 2 
Varianty názvů FF OU 

Varianty názvů FF OU se používají následovně: 

úplný název:  Filozofická fakulta Ostravské univerzity 

zkrácený název: Filozofická fakulta nebo Filozofická fakulta OU 

název při kontraktaci: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta 

zkratka:  FF OU 
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Příloha č. II 

Akademické obřady FF OU 

 

Článek 1 
Imatrikulace 

(1) Imatrikulace je tradičním akademickým obřadem, v jehož rámci je slavnostně stvrzeno 

přijetí nových studentů do akademické obce fakulty a OU. Součástí imatrikulace je 

slavnostní slib, který nastupující studenti složí prostřednictvím vybraných zástupců 

jednotlivých studijních programů. Obřadu se účastní děkan, proděkani a pedel, všichni 

v talárech a s insigniemi. Přítomni jsou rovněž zástupci Vědecké rady FF OU, případně 

další členové akademické obce FF OU v talárech. Studenti jsou ve společenském 

oděvu. 

(2) Při slavnostní imatrikulaci skládají prostřednictvím vybraných zástupců noví studenti 

FF OU následující slib: 

Slavnostně slibuji, že budu svědomitě plnit povinnosti vyplývající z mého studia na 

Filozofické fakultě Ostravské univerzity, dále že vynaložím veškeré úsilí k dosažení co 

nejhlubšího poznání a k zvládnutí všeho, čeho je třeba k odborné práci v oboru, k jehož 

studiu jsem byl přijat, a konečně že svým jednáním nepoškodím dobré jméno své Alma 

mater. 

 

Článek 2 
Promoce absolventů 

(1) Promoce absolventů je tradiční akademický obřad, při kterém se absolventům 

bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů předávají 

vysokoškolské diplomy s přiznaným akademickým titulem „Bc.“, „Mgr.“ nebo po vykonání 

státní rigorózní zkoušky s přiznaným akademickým titulem „PhDr.“ nebo po absolvování 

doktorského studijního programu s přiznaným akademickým titulem „Ph.D.“. 

(2) Promocí absolventů bakalářských studijních programů se zúčastní děkan, proděkani a 

pedel, všichni v talárech s insigniemi. Přítomni jsou rovněž zástupci vědecké rady 

FF OU, případně další členové akademické obce OU v talárech. U promocí absolventů 

magisterských a doktorských studijních programů je přítomen navíc rektor, popřípadě 

zastupující prorektor s pedelem, všichni v taláru s insigniemi. Absolventi jsou ve 

společenském oděvu. 

(3) Promující absolventi doktorských studijních programů („Ph.D.“) a absolventi 

magisterských studijních programů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku („PhDr.,“), 

mají talár. 

(4) Promoce absolventů doktorských studijních programů („Ph.D.“) mohou probíhat po 

schválení děkanem v rámci jednotných promocí absolventů doktorských studijních 

programů („Ph.D.“) všech fakult OU. 
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(5) Podmínkou pro udělení příslušné akademické hodnosti je sponze předepsaného znění, 

jejíž podstatou je slib, složený absolventem do rukou promotora. Jazykem sponze je 

u absolventů doktorského studijního programu latina, u absolventů magisterského nebo 

bakalářského studia čeština a latina (slib). 

 

Článek 3 
Promoční slib 

Latinský text promočního slibu absolventů bakalářských a magisterských studijních 

programů, včetně těch, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku, zní: 

Latinský text promočního slibu Český překlad 

Scholares carissimi, 
spondebitis igitur: 
 
primum vos huius Universitatis, in qua 
doctoris/magistri/baccalaurei philosophie 
gradum ascenderitis, piam perpetuo 
memoriam habituros, eiusque res ac 
rationes, quoad poteritis, adiuturos, 
dein honorem eum, qui in vos conferendus 
est, integrum incolumemque servaturos, 
postremo studia humanitatis impigro labore 
culturos et provecturos non sordidi lucri 
causa, nec ad vanam captandam gloriam, 
sed ut veritas propagetur et lux eius, qua 
salus humani generis continetur, clarius 
effulgeat. 
 
 
Haec vos ex animi vestri sententia spodebitis 
ac pollicebimini? 
Scholares (singulatim): Spondeo ac 
polliceor. 
 

Milí studenti, 
slíbíte tedy: 
 
především, že tuto univerzitu, na níž 
dosáhnete hodnosti 
doktora/magistra/bakaláře filozofie, 
zachováte 
v úctě a trvalé paměti a vždy budete podle 
svých sil podporovat její 
činnost a zájmy; 
dále, že hodnost, která vám bude udělena, 
uchováte bez poskvrny a bez úhony; 
konečně, že budete s neúnavnou pílí 
pěstovat a rozvíjet studium věcí lidských 
(humanitní studia), ne pro špinavý zisk, ani 
pro marnou slávu, ale proto, aby byla šířena 
pravda a aby její světlo, na němž spočívá 
blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji. 
Zavážete se k tomu a slíbíte to na své dobré 
svědomí? 
Absolventi (jednotlivě): Zavazuji se a slibuji. 
 

 

Článek 4 
Promoční formule (sponze) 

Latinský text promoční formule (sponze) absolventů doktorských studijních programů zní: 

Latinský text promoční formule (sponze) Český překlad 

Doctorandi clarissimi, 
examinibus, quae ad eorum, qui doctoris 
nomen et honores consequi student, 
doctrinam explorandam lege constituta sunt, 
cum laude superatis, nos adiistis 
desiderantes, ut eo honore in hoc solemni 
consessu ornaremini. 
 

Vážení doktorandi, 
úspěšně jste vykonali zkoušky, jež jsou 
zákonem předepsány k prověření znalostí 
těch, kdož chtějí dosáhnout čestného titulu 
doktora. Předstupujete nyní před nás s 
žádostí, abychom vám na tomto slavnostním 
shromáždění udělili hodnost, o niž se 
ucházíte. 
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Prius autem fides est danda, vos tales 
semper futuros, quales vos esse iubebit 
dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore 
speramus.  
Spondebitis igitur: 
Primum vos huius Universitatis, in qua 
doctoris gradum ascenderitis, piam perpetuo 
memoriam habituros eiusque res ac 
rationes, quoad poteritis, adiuturos; 
Dein honorem eum, qui in vos conferendus 
est, integrum incolumemque servaturos; 
Postremo studia humanitatis impigro labore 
culturos et provecturos non sordidi lucri 
causa, nec ad vanam captandam gloriam, 
sed ut veritas propagetur et lux eius, qua 
salus humani generis continetur, clarius 
effulgeat. 
Haec vos ex animorum vestrorum sententia 
spondebitis ac pollicebimini? 
Doctrandi (singulatim): Spondeo ac polliceor. 
Itaque iam nihil impedit, quominus honores, 
quos obtinere cupitis, vobis impertiantur. 
Ergo ego promotor rite constitutus vos ex 
decreto ordinis sui doctores creo, creatos 
renuntio omniaque doctoris iura ac privilegia 
in vos confero. In cuius rei fidem diplomata 
Universitatis Ostraviensis vobis in manus 
trado. 

Dříve však musíte složit slib, že budete vždy 
jednat tak, jak od vás žádá důstojnost, jíž se 
vám dostane, a jak to i my od vás s nadějí 
očekáváme. 
Slíbíte tedy: 
především, že tuto univerzitu, na níž 
dosáhnete doktorské hodnosti, zachováte v 
úctě a trvalé paměti a vždy budete podle 
svých sil podporovat její činnost a zájmy; 
dále, že hodnost, která vám bude udělena, 
uchováte bez poskvrny a bez úhony; 
konečně, že budete s neúnavnou pílí 
pěstovat a rozvíjet studium věcí lidských 
(humanitní studia), ne pro špinavý zisk, ani 
pro marnou slávu, ale proto, aby byla šířena 
pravda a aby její světlo, na němž spočívá 
blaho lidského rodu, zářilo stále jasněji. 
Zavážete se k tomu a slíbíte to na své dobré 
svědomí? 
Doktorandi (jednotlivě): Zavazuji se a slibuji. 
Nic tedy již nebrání, aby vám byla udělena 
hodnost, jíž toužíte dosáhnout. Pročež já, 
řádně ustanovený promotor, vás z moci 
svého úřadu jmenuji, vaše jmenování 
veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna 
práva a výsady spojené s doktorským 
titulem. Na důkaz toho vám do rukou 
předávám diplomy Ostravské univerzity. 
 

 

Článek 6 
Osvědčení o absolvování programů celoživotního vzdělávání 

Slavnostní předání osvědčení absolventům programů celoživotního vzdělávání, pokud je 

děkanem stanoveno, probíhá za účasti děkana, proděkanů a pedela, všichni v talárech a 

s insigniemi. Přítomni mohou být rovněž další členové akademické obce FF OU v talárech. 

Absolventi jsou ve společenském oděvu. 

 

Článek 7 
Popis insignií 

Insignie je společný název pro obřadní řetěz děkana, řetězy proděkanů a žezlo. Spolu se 

slavnostními taláry je používají děkan a proděkani při slavnostních příležitostech. Autorem 

insignií FF OU je akademický sochař a umělecký kovář Igor Kitzberger. 

(1) Žezlo děkana FF OU 

Žezlo děkana FF OU je typické použitím kombinace stříbra a bronzu doplněné malachity 

ve stříbrné patce a v tepané stříbrné vrcholové polokouli. Plastika obepínajíc nosný stvol 

žezla symbolizuje věčnou snahu lidstva posouvat se při svém snažení a poznání stále 
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výš, až k onomu pomyslnému vrcholu, kde čeká několik alternativ – od Ikarova pádu až 

po alternativu zosobněnou plastikou Komenského. Komenský, stojící nad Labyrintem 

světa symbolizovaným dvěma polokoulemi, je v rovině ideové i v rovině plastického 

ztvárnění charakteristickým prvkem insignií fakulty. Na stříbrném pásku obepínajícím 

pomyslnou zeměkouli je vytepán latinský text FACULTAS PHILOSOPHICA 

UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS. 

 

(2) Medaile s řetězy děkana FF OU 

Medaile s řetězy děkana FF OU jsou vyrobeny ze stříbra. Řetězy se skládají z třiadvaceti 

vzájemně propojených segmentů. Děkanský řetěz je navíc odlišen od řetězů 

proděkanských samostatně připojitelným dámským nebo pánským šperkem z tepaného 

stříbra. Obsah a forma jednotlivých štítků vzájemně korespondují. Jde o autorsky pojaté 

nákončí – okrasné kovové ukončení známe z uměleckého odkazu velkomoravské 

epochy. Motiv lidské postavy, orant, zobrazený na nákončí, má po obou svých stranách 

znázorněny atributy moci: vlevo tzv. lebar, vpravo roh pomazání. Všechny řetězy nesou 

na ukončujícím medailovém podkladu plastiku J. A. Komenského a ve všech případech 

jde opětovně o originální zpracování figury. V povrchové úpravě jsou plastiky dotvořeny 

cizelováním. Děkanský řetěz je doplněn tepaným stříbrným přívěsem inspirovaným 

šperky Velké Moravy z přelomu prvního tisíciletí. 

 

(3) Medaile s řetězy proděkana FF OU 

Medaile s řetězy proděkana FF OU jsou vyrobeny ze stříbra. Řetězy se skládají 

z dvaadvaceti vzájemně propojených segmentů. Obsah a forma jednotlivých štítků 

vzájemně korespondují. Jde o autorsky pojaté nákončí – okrasné kovové ukončení, 

známé z uměleckého odkazu velkomoravské epochy. Motiv lidské postavy, orant, 

zobrazený na nákončí, má po obou svých strach znázorněny atributy moci: vlevo tzv. 

lebar, vpravo roh pomazání. Všechny řetězy nesou na medailovém podkladu plastiku J. 

A. Komenského a ve všech případech jde opětovně o originální zpracování figury. 

V povrchové úpravě jsou plastiky dotvořeny cizelováním. 

 

(4) Taláry 

Taláry akademických hodnostářů Ostravské univerzity byly zavedeny současně se 

vznikem univerzity v roce 1991. Autorkou návrhu byla doc. PaedDr. Michaela Terčová. 

Oděv je řešen jednotně, barevným kontrastem červené a tmavě modré.  

Děkan fakulty nosí talár z tmavě modrého sametu s kožešinovým lemováním, proděkani 

mají modré taláry lemované červeně. 

Součástí oděvů akademických hodnostářů Ostravské univerzity je baret. Barety jsou 

řešeny se čtvercovou pokrývkou na temeni hlavy. Odlišnost jednotlivých hodností 

vyjadřují barvy a různá lemování. 

Ostatní hodnostáři Ostravské univerzity používají jednoduché dlouhé splývavé pláště 

z černého sukna, které jsou doplněny černými lodičkovými barety. 
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Článek 1   
Úvodní ustanovení 

(1) Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Ostravské univerzity je vnitřním 

předpisem Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“). 

(2) Tento vnitřní předpis je vydáván na základě § 33 odst. 2 písm. e) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), v platném znění (dále jen „zákon“) dále na základě  čl. 20 odst. 1 

písm. e) a čl. 33 odst. 5 Statutu FF OU a článku 1 odst. 3 Disciplinárního řádu pro 

studenty Ostravské univerzity.  

(3) Disciplinární řád pro studenty FF OU upravuje náležitosti disciplinárních přestupků, 

disciplinárních řízení a ukládání s tím spojených sankcí vůči studentům zapsaných na 

FF OU ve všech studijních programech. 

 

Článek 2   
Disciplinární přestupek 

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 

předpisy nebo vnitřními předpisy OU a FF OU, a to zejména:  

a. chování poškozující dobré jméno OU;  

b. chování budící obecné pohoršení nebo urážející jiného člena akademické 

obce nebo zaměstnance OU;  

c. úmyslné poškození zařízení OU;  

d. podvodné chování v souvislosti se studiem nebo s vědeckou a výzkumnou, 

vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činností, kromě 

podvodného jednání, v jehož důsledku byl student přijat ke studiu;  

e. nerespektování ustanovení § 63 odst. 2 a 3 písm. a), c) a d) zákona. 

 

Článek 3   
Disciplinární komise FF OU 

(1) Disciplinární komise FF OU (dále jen „disciplinární komise“) je upravena v čl. 11 

Statutu FF OU. 

(2) Disciplinární komise je samosprávným akademickým orgánem FF OU.  

(3) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na FF 

OU a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.  

(4) Členy disciplinární komise a náhradníky jmenuje a odvolává děkan z řad členů 

akademické obce FF OU, po předchozím souhlasu Akademického senátu FF OU. 

(5) Disciplinární komise je šestičlenná. Polovinu členů tvoří studenti. Náhradníky jsou 

jeden akademický pracovník a jeden student. Děkan při ustanovování disciplinární 

komise dbá na princip kontinuity její činnosti. 

(6) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.  

(7) Zanikne-li funkce člena disciplinární komise v průběhu funkčního období, jmenuje 

děkan nového člena pouze na zbytek příslušného funkčního období.  

(8) Do 30 dnů od jmenování členů disciplinární komise svolá děkan její první zasedání, 

na němž je zvolen předseda. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává 

svého předsedu. 
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Článek 4   
Jednání disciplinární komise  

(1) Disciplinární komisi svolává a její jednání řídí předseda disciplinární komise. Má-li 

některý z členů disciplinární komise závažné důvody k neúčasti na jednání, pak 

z důvodu zajištění parity složení disciplinární komise pozve předseda na jednání 

příslušného náhradníka. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a 

povinnosti člena disciplinární komise fakulty. 

(2) Disciplinární komise se prostřednictvím neveřejného hlasování usnáší o:  

a. zavinění a jeho míře;  

b. uložení sankcí. 

(3) Jednání disciplinární komise je vedeno ústně a o jeho průběhu je vyhotoven písemný 

protokol. Tento protokol musí obsahovat návrh disciplinární komise na rozhodnutí 

děkana.  

(4) Disciplinární komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů. Návrh na rozhodnutí děkana je přijat, pokud se pro něj vysloví většina přítomných 

členů. 

 

Článek 5   
Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Podnět k návrhu na zahájení disciplinárního řízení spolu s navrhovanými důkazy se 

podává děkanovi FF OU. 

(2) Děkan podá disciplinární komisi návrh na projednání disciplinárního přestupku, shledá-li, 

že student svým jednáním mohl porušit povinnosti stanovené v čl. 2.  

(3) Návrh děkana musí být podán písemně v listinné podobě, musí obsahovat popis skutku, 

navrhované důkazy, o které se opírá, a zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován 

disciplinární přestupek. 

(4) Děkan zároveň s úkonem podle odst. 2 vydá studentovi oznámení o zahájení 

disciplinárního řízení. Součástí oznámení je stejnopis návrhu podle odst. 2. Disciplinární 

řízení je zahájeno dnem, kdy bylo toto oznámení doručeno studentovi. Datum zahájení 

disciplinárního řízení děkan neprodleně oznámí předsedovi disciplinární komise. 

(5) Účastníkem disciplinárního řízení je pouze student. 

(6) Student se může nechat zastoupit zmocněncem nebo opatrovníkem. Zmocněnec, který 

se disciplinární komisi prokáže písemnou plnou mocí studenta nebo jemuž student udělí 

své zmocnění před disciplinární komisí, má práva uvedená v článku 6 odst. 3. 

Opatrovník, který se disciplinární komisi prokáže příslušným pravomocným rozhodnutím 

soudu, má práva uvedená v čl. 6 odst. 3. 

 

Článek 6   
Projednávání přestupku disciplinární komisí 

(1) Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda zasedání disciplinární 

komise.  

(2) Student, proti němuž je disciplinární řízení vedeno, musí být na jednání disciplinární 

komise, na kterém bude disciplinární přestupek projednáván, pozván nejméně 7 

kalendářních dnů před termínem jednání.  
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(3) Student musí být přítomen jednání disciplinární komise, na kterém je návrh 

disciplinárního přestupku projednáván. Student má právo se k projednávané záležitosti 

vyjádřit, navrhnout svědky a předkládat důkazy ve svůj prospěch, nahlížet do písemných 

podkladů a protokolu z projednávání, s výjimkou hlasování, a pořizovat z nich výpisy.  

(4) Disciplinární řízení lze konat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se k němu 

student nebo jeho zmocněnec či opatrovník bez řádné písemné nebo ústní omluvy, 

učiněné do protokolu nejpozději před zahájením jednání, nedostavil, ačkoliv byl řádně 

pozván. O oprávněnosti omluvy rozhoduje disciplinární komise.  

(5) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho 

spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho 

roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem. 

(6) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek 

spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře 

zavinění, jakož i k dosavadnímu chování studenta a k projevené snaze o nápravu jeho 

následků.  

(7) Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, 

že disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, 

děkan zpravidla na návrh disciplinární komise disciplinární řízení zastaví. 

(8) Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí: 

a. napomenutí;  

b. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení;  

c. vyloučení ze studia.  

(9) Za disciplinární přestupek lze uložit pouze jednu sankci. 

(10) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního 

přestupku vede k nápravě. 

(11) Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku.  

(12) Při podmíněném vyloučení ze studia se musí stanovit lhůta a podmínky k osvědčení, 

které se odvíjí od míry závažnosti přestupků. Lhůta k osvědčení činí nejvýše dva roky. 

Jestliže student v případě podmíněného vyloučení ze studia ve lhůtě k osvědčení vyhoví 

podmínkám k osvědčení, rozhodne děkan, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to i ve lhůtě 

k osvědčení, že se sankce vyloučení ze studia vykoná. Neučiní-li děkan do dvou měsíců 

od uplynutí lhůty k osvědčení rozhodnutí podle předchozí věty, má se za to, že se 

student osvědčil.  

 

Článek 7   
Rozhodnutí v disciplinárním řízení v prvním stupni 

(1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení v prvním stupni vydává děkan s přihlédnutím k návrhu 

disciplinární komise.  

(2) Děkan nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise. 

(3)  Děkan může:  

a. uložit sankci, kterou komise navrhla;  

b. uložit sankci mírnější;  

c. od uložení sankce upustit.  

(4) Před vydáním rozhodnutí ve věci musí být studentovi děkanem dána možnost vyjádřit se 

k podkladům pro vydání rozhodnutí.  
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(5) Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí obsahuje výrokovou část, 

odůvodnění a poučení. 

(6) Ve výrokové části se uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, 

studijní program účastníka řízení, předmět řízení a řešení otázky, která je předmětem 

disciplinárního řízení:  

a. zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce;  

b. zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce;  

c. výrok o zastavení disciplinárního řízení.  

(7) Dalším výrokem může děkan uložit studentovi, který byl shledán vinným, povinnost 

nahradit náklady řízení. 

(8) V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je 

možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání 

rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává. 

(9) Rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se založí do spisu studenta. 

 

Článek 8   
Odvolání a rozhodnutí ve druhém stupni 

(1) Student má právo proti rozhodnutí děkana podat odvolání. 

(2) Odvolacím správním orgánem je rektor. Odvolání se podává prostřednictvím děkana. 

(3) Postup při odvolání stanovuje článek 8 Disciplinárního řádu pro studenty Ostravské 

univerzity. 

(4) Postup při rozhodování v disciplinárním řízení ve druhém stupni stanovuje článek 9 

Disciplinárního řádu pro studenty Ostravské univerzity. 

 

Článek 9   
Přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty FF OU ze dne 1. září 2008. 

(2) Návrh tohoto Disciplinárního řádu pro studenty FF OU byl schválen Akademickým 

senátem FF OU dne dd.mm.rrrr. 

(3) Tento Disciplinární řád pro studenty FF OU byl schválen Akademickým senátem OU dne 

dd.mm.rrrr.  

(4) Tento Disciplinární řád pro studenty FF OU nabývá platnosti dnem schválení 

Akademickým senátem OU a účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího 

po dni, kdy nabyl platnost. 

 

 

 

 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. 

děkan v.r. 
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Článek 1   

Úvodní ustanovení 

(1) Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále jen 

„řád“) je vnitřním předpisem Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“),  

který je vydáván na základě   § 33 odst. 2 písm. b) ve spojení s  

§ 26 a § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  dále  článku 20 odst. 1 písm. 

b) a čl. 8 odst. 3 Statutu FF OU.  

(2) Tento řád upravuje počet členů Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity (dále jen AS FF OU), způsob voleb a volby jejich náhradníků a způsob 

ustanovení předsednictva AS FF OU.  

(3) AS FF OU je samosprávný zastupitelský akademický orgán FF OU. 

 

Článek 2   

Složení AS FF OU 

(1) AS FF OU se skládá ze dvou komor: komory akademických pracovníků a komory 

studentů. 

(2) Členem komory akademických pracovníků může být pouze akademický pracovník FF 

OU. Členem komory studentů může být pouze student zapsaný na FF OU.  

(3) AS FF OU má 15 členů, z toho je 10 akademických pracovníků a 5 studentů FF OU. 

 

Článek 3   

Volební kurie 

(1) Pro potřeby voleb do AS FF OU se členové akademické obce rozdělují do dvou kurií: 

kurie akademických pracovníků a kurie studentů.  

(2) Členem kurie akademických pracovníků může být pouze akademický pracovník FF OU. 

Členem kurie studentů může být pouze student zapsaný na FF OU. Pokud je jedna a 

tatáž osoba studentem a zároveň akademickým pracovníkem, je pro potřeby tohoto řádu 

považována za člena kurie akademických pracovníků, ledaže by se rozhodla pro 

příslušnost ke kurii studentů. Své rozhodnutí uvede v návrhu na kandidáta. 

(3) Příslušnost ke kurii je dána pracovním poměrem akademického pracovníka na FF OU a 

u studenta zápisem ke studiu na FF OU.  

(4) Členové kurie akademických pracovníků mají právo navrhovat a volit pouze členy do 

komory akademických pracovníků. Členové kurie studentů mají právo navrhovat a volit 

pouze členy do komory studentů. 

 

Článek 4   

Volební a funkční období 

(1) Řádné volební období AS FF OU trvá 3 roky. Začíná dnem bezprostředně následujícím 

po dni uplynutí volebního období předcházejícího AS FF OU, nejdříve však po vyhlášení 

výsledků voleb do AS FF OU. 

(2) Řádné funkční období člena AS FF OU je tříleté a začíná se začátkem volebního období 

AS FF OU. Funkční období člena AS FF OU končí: 
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a. dnem zániku členství v příslušné kurii  akademické obce FF OU s výjimkou 

postupu podle odstavce 4, 

b. dnem vzniku neslučitelnosti členství v AS OU podle čl. 19 odst. 2 Statutu FF 

OU, 

c. dnem bezprostředně následujícím doručení písemného prohlášení člena AS 

FF OU předsedovi AS FF OU o vzdání se své funkce, 

d. dnem bezprostředně následujícím po neúčasti na čtvrtém po sobě 

bezprostředně jdoucím zasedání AS FF OU, 

e. dnem uplynutí řádného volebního období AS FF OU, 

f. dnem rozpuštění AS FF OU, které nastane: 

i. jestliže AS FF OU po dobu 6 měsíců nekoná podle § 27 zákona; 

ii. nerozhodne-li AS FF OU třikrát za sebou o věcně stejné záležitosti, 

kterou se rozumí původní návrh se stejným meritem, včetně 

případných dílčích úprav.; 

iii. odstoupí-li nadpoloviční většina členů AS FF OU. 

(3) Jestliže členství v AS FF OU zanikne podle odstavce 2 písm. a) až d), nastupuje jako 

člen AS FF OU náhradník podle čl. 12 na zbytek příslušného funkčního období 

s výjimkou postupu podle odstavce 4. 

(4)  Funkční období člena AS FF OU zvoleného za kurii studentů nekončí v případě, že se 

student zapíše do čtyř kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém řádně 

ukončil své studium, do bezprostředně navazujícího magisterského nebo doktorského 

studijního programu za podmínky, že se jedná o studijní program uskutečňovaný na FF 

OU. Po dobu ode dne řádného ukončení studia do dne zápisu do navazujícího studijního 

programu se výkon funkce člena AS FF OU tohoto studenta v AS FF OU pozastavuje a 

na jeho místo nastupuje náhradník podle čl. 12. 

(5) Postup podle odstavce 4 se uplatní pouze tehdy, když student nejpozději do 14 dnů od 

řádného ukončení studia písemně oznámí předsedovi AS FF OU svou vůli dále 

pokračovat ve studiu. Pokud student oznámil svou vůli pokračovat ve studiu, ale 

v příslušné lhůtě se do studia nezapsal, jeho členství v AS FF OU zaniká ke dni 

ukončení řádného studia a náhradník řádně vykonává funkci po zbytek příslušného 

funkčního období. 

 

Článek 5   

Volební komise 

(1) Pro potřeby konání voleb ustavuje AS FF OU volební komisi z řad členů akademické 

obce FF OU. V případě rozpuštění AS FF OU podle čl. 4, odst. 2 f) volební komisi 

ustavuje děkan. Volební komise má čtyři členy. Ve volební komisi jsou paritně 

zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti.  

(2) Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS FF OU v rámci daných 

voleb. Dnem přijetí návrhu na kandidaturu do AS FF OU členství ve Volební komisi končí 

a AS FF OU případně děkan volební komisi doplní o potřebný počet členů. 



Příloha č. 4 – Návrh Volebního řádu AS FF OU – Verze I 

4 
 

(3) Předseda AS FF OU svolá první zasedání volební komise, na němž si členové zvolí ze 

svého středu předsedu volební komise.  

(4) Činnost volební komise končí po volbách zvolením předsedy AS FF OU. 

 

Článek 6   

Vyhlášení voleb 

(1) Řádné volby do AS FF OU vyhlašuje děkan nejpozději 30 dnů před koncem řádného 

funkčního období předchozího AS FF OU. Termín konání mimořádných, doplňujících a 

opakovaných voleb stanoví děkan podle potřeby. Věta první se nevztahuje na 

mimořádné, opakované a doplňující volby, které se konají podle potřeby v souladu s čl. 

14, 15 a16.  

(2) Harmonogram řádných voleb stanoví děkan na návrh předsedy Volební komise ve 

vyhlášení voleb.  

(3) Vyhlášení voleb včetně harmonogramu voleb se zveřejní na Portále OU. Za zveřejnění 

je zodpovědný děkan.  

 

Článek 7   

Volební seznamy 

(1) Volební seznam oprávněných voličů členěný na kurii akademických pracovníků a kurii 

studentů je zveřejněn v Portále OU v termínu stanoveném v harmonogramu voleb. 

(2) Členové akademické obce FF OU mohou podávat zdůvodněné námitky proti správnosti 

volebního seznamu předsedovi Volební komise do termínu stanoveného 

v harmonogramu voleb prostřednictvím podatelny OU nebo osobně. Volební komise 

vypořádá námitky do pěti pracovních dnů. K námitkám podaným po termínu se 

nepřihlíží. Marným uplynutím této lhůty pro podávání námitek platí, že volební seznam 

byl v souladu s právními předpisy, tímto řádem a dalšími vnitřními předpisy OU a FF OU. 

Záznam o způsobu vypořádání námitek se stává přílohou protokolu z voleb. 

 

Článek 8   

Návrhy na kandidáty 

(1) Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce FF OU v souladu s čl. 3 odst. 3. 

(2) Návrhy se podávají předsedovi Volební komise  na formuláři, který je k dispozici na 

Portále OU,  prostřednictvím podatelny OU nebo osobně. 

(3) Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou. 

(4) Návrh musí obsahovat u navrhovaného kandidáta i navrhovatele jméno, příjmení, tituly, 

pracoviště u akademických pracovníků nebo studijní program u studentů, email a 

vyznačenou příslušnost k volební kurii a podpis. 
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(5) Kandidát i navrhovatel musí být členem akademické obce ke dni podání návrhu na 

kandidáty stanoveném v harmonogramu voleb. 

 

Článek 9   

Kandidátní listina 

(1) Kandidátní listinu sestavuje volební komise zvlášť pro každou kurii z návrhů doručených 

do termínu stanoveného ve vyhlášení voleb. Volební komise ověří, zda navržení 

kandidáti splňují požadavky dané tímto řádem. 

(2) Předseda volební komise zveřejní kandidátní listiny na Portále OU nejpozději 5 dnů před 

zahájením hlasování. 

 

Článek 10   

Průběh hlasování a zveřejnění výsledků voleb 

(1) Volby jsou přímé s tajným hlasováním.  

(2) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 

úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

(3) Volič prokáže svoji totožnost zaměstnaneckou kartou nebo studijním průkazem 

přítomným členům volební komise. 

(4) Každý volič může hlasovat pouze jednou. 

(5) Po provedení úkonu podle odstavce 3 je voliči z kurie studentů vydán hlasovací lístek 

pro volbu do komory studentů a voliči z kurie akademických pracovníků hlasovací lístek 

pro volbu do komory akademických pracovníků. 

(6) Člen kurie akademických pracovníků může odevzdat hlas maximálně 10 kandidátům na 

kandidátní listině akademických pracovníků. Člen kurie studentů může odevzdat hlas 

maximálně 5 kandidátům na kandidátní listině studentů. Je-li označeno více kandidátů 

nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. 

(7) Sčítání hlasů a vyhodnocení výsledků voleb provádí volební komise. Výsledky voleb 

předá předseda volební komise děkanovi nejpozději druhý pracovní den po posledním 

dni voleb. 

(8) Děkan zajistí bezodkladné zveřejnění výsledků voleb na Portále OU. 

(9) Nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků voleb předseda volební komise 

informuje nově zvolené členy AS FF OU o jejich zvolení a zároveň je informuje o termínu 

prvního zasedání AS FF OU. 

(10) Je-li připraveno prostředí a zajištěno tajné hlasování, lze volby do AS FF OU konat i 

elektronicky prostřednictvím aplikace Portálu OU. Pro zajištění tajného hlasování se činí 

odpovídající opatření, na které dohlíží volební komise. 

(11) Aplikace v Portálu je otevřena pro hlasování 5 pracovních dnů. 
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Článek 11   

Volební klíč 

(1) Členem AS FF OU se může stát pouze kandidát, který získal minimálně 20 % hlasů ze 

všech platných hlasovacích lístků v  kurii akademických pracovníků a 10 % hlasů ze 

všech platných hlasovacích lístků v  kurii studentů. Jedno pracoviště může být 

zastoupeno jedním členem z kurie akademických pracovníků a jedním členem z kurie 

studentů. Příslušnost k pracovišti u akademického pracovníka se ověřuje na základě 

aktuálního seznamu akademických pracovníků, kteří jsou kandidáti, k poslednímu dni 

voleb. Příslušnost ke studijnímu oboru u studenta se ověřuje na základě aktuálního 

seznamu studentů, kteří jsou kandidáti, k poslednímu dni voleb. 

(2) Kandidáti, kteří splňují podmínku podle odst. 1, jsou seřazeni podle počtu získaných 

hlasů zvlášť za kurii akademických pracovníků a za kurii studentů. Při rovnosti hlasů 

kandidátů, rozhoduje los. Losování provede předseda volební komise. 

(3) Zvolenými členy AS FF OU za kurii akademických pracovníků se stává prvních deset 

kandidátů v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů, kteří splnili podmínku podle 

odst. 1. 

(4) Zvolenými členy AS FF OU za kurii studentů se stává prvních pět kandidátů v pořadí 

podle   nejvyššího počtu získaných hlasů, kteří splnili podmínku podle odst. 1. Studenti 

zapsaní ve studijních oborech garantovaných jedním pracovištěm, mohou být 

zastoupení pouze jedním členem. 

(5) V případě, že podle postupu uvedeného v odst. 1 a 3 se nepodaří ustanovit plný počet 

členů komory akademických pracovníků, stávají se členy AS FF OU další kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů. 

(6) V případě, že podle postupu uvedeného v odst. 4 se nepodaří ustanovit plný počet členů 

komory studentů, stávají se členy AS FF OU další kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

(7) V případě, že podmínku uvedenou v odst. 1 nesplňuje dostatečný počet kandidátů, 

děkan vyhlásí doplňující volby podle čl. 15. 

 

Článek 12   

Náhradníci 

(1) Náhradníky AS FF OU za kurii akademických pracovníků se stávají všichni nezvolení 

kandidáti, kteří získali minimálně 20 % hlasů ze všech platných hlasovacích lístků. 

Náhradníky AS FF OU za kurii studenů se stávají všichni nezvolení kandidáti, kteří 

získali minimálně 10 % hlasů ze všech platných hlasovacích lístků, v pořadí podle počtu 

získaných hlasů. Seznam náhradníků je součástí protokolu o volbách. 

(2) Členem AS FF OU za kurii akademických pracovníků se stává náhradník s nejvyšším 

počtem hlasů. 

(3) Členem AS FF OU za kurii studentů se stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů. 

(4) Náhradník může členství v AS FF OU odmítnout, a to písemně do rukou předsedy AS 

FF OU, čímž přestává být náhradníkem. 
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(5) Náhradník vykonává funkci člena AS FF OU pouze po zbytek příslušného volebního 

období. 

(6) Náhradník podle čl. 4 odst. 4 vykonává funkci pouze po dobu pozastavení členství 

daného studenta. Pokud nedojde k obnovení členství daného studenta, vykonává funkci 

v souladu s odstavcem 5. 

Článek 13   

Stížnosti 

(1) Stížnost na porušení zákona nebo tohoto řádu při volbách může podat kterýkoli člen 

akademické obce FF OU, a to písemně v listinné podobě předsedovi Volební komise. 

(2) Stížnost musí být podána nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb 

a musí v ní být uvedeny důvody. 

(3) O oprávněnosti stížnosti rozhodne volební komise do pěti pracovních dnů od podání 

stížnosti. Vypořádání stížnosti se stává přílohou protokolu z voleb. 

(4) Marným uplynutím této lhůty pro podávání stížností platí, že volby proběhly v souladu 

s právními předpisy, tímto řádem, dalšími vnitřními předpisy OU a FF OU a 

harmonogramem voleb. 

 

Článek 14   

Mimořádné volby 

(1) Děkan vyhlásí mimořádné volby do AS FF OU v případě, že je AS FF OU rozpuštěn 

podle čl. 4 odst. 2 písm. f).  

(2) Mimořádné volby jsou vyhlášeny do 30 dnů ode dne rozpuštění AS FF OU. 

  

Článek 15   

Opakované volby 

(1) Volby se opakují tehdy, pokud došlo k závažnému porušení zákona nebo tohoto řádu 

v průběhu voleb a toto porušení mohlo ovlivnit výsledky voleb z hlediska zvolených členů 

a náhradníků AS FF OU. 

(2) Termín opakovaných voleb, včetně jejich harmonogramu stanoví děkan na návrh 

předsedy volební komise. 

(3) Na opakované volby se přiměřeně použijí ustanovení tohoto řádu. 

 

Článek 16   

Doplňující volby 

(1) Doplňující volby se konají, pokud: 

a. dostatečný počet kandidátů v  kurii akademických pracovníků nezískal 

alespoň 20% hlasů ze všech platných hlasovacích lístků; 
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b.  dostatečný počet kandidátů v   kurii studentů nezískal alespoň 10% hlasů ze 

všech platných hlasovacích lístků; 

c.   skončilo funkční období člena AS FF OU a neexistuje za něj náhradník.  

(2) Doplňující volby se konat nemusejí v případě, že skončilo funkční období člena v AS FF 

OU podle odst. 1 písm. c) v posledních šesti měsících volebního období a jestliže se na 

tom usnese AS FF OU dvoutřetinovou většinou všech členů. 

(3) Doplňující volby se konají pouze v té kurii, v níž nastala skutečnost uvedená v odst. 1. 

(4) Termín doplňujících voleb, včetně harmonogramu stanoví děkan na návrh předsedy AS 

FF OU. 

(5) Členy AS FF OU se stávají kandidáti, kteří v doplňujících volbách získali nejvyšší počet 

hlasů. Pro doplňující volby neplatí podmínky stanovené v čl. 11. 

(6) Ostatní kandidáti v doplňujících volbách se stávají náhradníky v pořadí podle počtu 

získaných hlasů. V tomto případě neplatí ustanovení čl. 12. 

 

Článek 17   

Ustavující zasedání nově zvoleného AS FF OU 

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného AS FF OU se koná zpravidla do 30 dnů od začátku 

volebního období. Svolává jej předseda volební komise a až do zvolení předsedy AS FF 

OU jej řídí. 

(2) Na průběh jednání AS FF OU na ustavujícím zasedání se přiměřeně použije Jednací 

řád AS FF OU. 

 

Článek 18   

Volba a odvolání předsedy AS FF OU a předsedů komor 

(1) AS FF OU si volí ze svých členů předsedu nadpoloviční většinou hlasů všech členů AS 

FF OU.  

(2) Návrh na předsedu může podat každý člen AS FF OU. Navržený kandidát musí se svou 

kandidaturou souhlasit. 

(3) Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy AS FF OU v prvním kole potřebnou 

většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. Získá-li více 

kandidátů v prvním kole volby stejný počet hlasů na prvním místě, postupují do druhého 

kola všichni kandidáti z prvního místa; dojde-li k rovnosti hlasů na druhém místě, 

postupují do druhého kola též všichni kandidáti z druhého místa. Nezíská-li ve druhém 

kole volby žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF OU, koná se 

nová volba předsedy AS FF OU. Každý člen AS FF OU může kandidovat na předsedu 

AS FF OU pouze ve dvou po sobě bezprostředně následujících volbách předsedy AS FF 

OU. 

(4) Předseda AS FF OU může být kdykoli v průběhu svého funkčního období odvolán nebo 

se funkce předsedy AS FF OU vzdát. Zdůvodněný návrh na odvolání může podat 
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kterýkoli člen AS FF OU. O odvolání rozhodne AS FF OU nadpoloviční většinou hlasů 

všech členů AS FF OU.  

(5) Každá komora AS FF OU si ze svého středu volí svého předsedu komory. Návrh na 

předsedu komory může podat každý člen příslušné komory. Navržený kandidát musí se 

svou kandidaturou souhlasit. Na volbu předsedy komory se přiměřeně užije odst. 1 a 3. 

(6) Předsedové obou komor se stávají místopředsedy AS FF OU. 

(7) Předseda každé z komor může být kdykoli v průběhu svého funkčního období odvolán 

nebo se funkce předsedy komory vzdát. Zdůvodněný návrh na odvolání může podat 

kterýkoli člen AS FF OU. O odvolání rozhodne příslušná komora nadpoloviční většinou 

hlasů všech svých členů.  

(8) Volba i odvolání předsedy AS FF OU a předsedů komor probíhá tajným hlasováním.  

(9)  Funkce předsedy AS FF OU je neslučitelná s funkcí předsedy komory akademických 

pracovníků a funkcí předsedy komory studentů. 

 

Článek 19   

Společná ustanovení 

(1) Pro potřeby tohoto řádu se všemi členy AS FF OU rozumí celkový počet členů AS FF 

OU uvedený v čl. 2 odst. 3 tj., jak obsazených, tak neobsazených. 

 

Článek 20   

Přechodná ustanovení 

(1) Funkční období členů AS FF OU zvolených před nabytím účinnosti tohoto řádu není 

tímto řádem dotčeno. 

(2) V případech, že se studijní program nečlení na studijní obory, ověřuje se u studenta 

podle čl. 11 odst. 1 příslušnost ke studijnímu programu, a to na základě aktuálního 

seznamu studentů, kteří jsou kandidáti, k poslednímu dni voleb. 

(3) V případech, že se studijní program nečlení na studijní obory, platí, že studenti zapsaní 

ve studijních programech garantovaných jedním pracovištěm, mohou být v souladu s čl. 

11 odst. 4 zastoupeni pouze jedním členem. 

 

Článek 21   

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád AS FF OU ze dne 16. 9. 2013. 

(2) Tento návrh  řádu byl schválen AS FF OU dne dd.mm.rrrr. 

(3) Tento řád byl schválen AS  OU dne  dd.mm.rrrr.  

(4) Tento řád nabývá platnosti dnem schválení AS OU a účinnosti ... 
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prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v.r. 
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Článek 1   

Úvodní ustanovení 

(1) Volební řád Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále jen 

„řád“) je vnitřním předpisem Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“),  

který je vydáván na základě   § 33 odst. 2 písm. b) ve spojení s  

§ 26 a § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  dále  článku 20 odst. 1 písm. 

b) a čl. 8 odst. 3 Statutu FF OU.  

(2) Tento řád upravuje počet členů Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity (dále jen AS FF OU), způsob voleb a volby jejich náhradníků a způsob 

ustanovení předsednictva AS FF OU.  

(3) AS FF OU je samosprávný zastupitelský akademický orgán FF OU. 

 

Článek 2   

Složení AS FF OU 

(1) AS FF OU se skládá ze dvou komor: komory akademických pracovníků a komory 

studentů. 

(2) Členem komory akademických pracovníků může být pouze akademický pracovník FF 

OU. Členem komory studentů může být pouze student zapsaný na FF OU.  

(3) AS FF OU má 15 členů, z toho je 10 akademických pracovníků a 5 studentů FF OU. 

 

Článek 3   

Volební kurie 

(1) Pro potřeby voleb do AS FF OU se členové akademické obce rozdělují do dvou kurií: 

kurie akademických pracovníků a kurie studentů.  

(2) Členem kurie akademických pracovníků může být pouze akademický pracovník FF OU. 

Členem kurie studentů může být pouze student zapsaný na FF OU. Pokud je jedna a 

tatáž osoba studentem a zároveň akademickým pracovníkem, je pro potřeby tohoto řádu 

považována za člena kurie akademických pracovníků, ledaže by se rozhodla pro 

příslušnost ke kurii studentů. Své rozhodnutí uvede v návrhu na kandidáta. 

(3) Příslušnost ke kurii je dána pracovním poměrem akademického pracovníka na FF OU a 

u studenta zápisem ke studiu na FF OU.  

(4) Členové kurie akademických pracovníků mají právo navrhovat a volit pouze členy do 

komory akademických pracovníků. Členové kurie studentů mají právo navrhovat a volit 

pouze členy do komory studentů. 

 

Článek 4   

Volební a funkční období 

(1) Řádné volební období AS FF OU trvá 3 roky. Začíná dnem bezprostředně následujícím 

po dni uplynutí volebního období předcházejícího AS FF OU, nejdříve však po vyhlášení 

výsledků voleb do AS FF OU. 

(2) Řádné funkční období člena AS FF OU je tříleté a začíná se začátkem volebního období 

AS FF OU. Funkční období člena AS FF OU končí: 
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a. dnem zániku členství v příslušné kurii  akademické obce FF OU s výjimkou 

postupu podle odstavce 4, 

b. dnem vzniku neslučitelnosti členství v AS OU podle čl. 19 odst. 2 Statutu FF 

OU, 

c. dnem bezprostředně následujícím doručení písemného prohlášení člena AS 

FF OU předsedovi AS FF OU o vzdání se své funkce, 

d. dnem bezprostředně následujícím po neúčasti na čtvrtém po sobě 

bezprostředně jdoucím zasedání AS FF OU, 

e. dnem uplynutí řádného volebního období AS FF OU, 

f. dnem rozpuštění AS FF OU, které nastane: 

i. jestliže AS FF OU po dobu 6 měsíců nekoná podle § 27 zákona; 

ii. nerozhodne-li AS FF OU třikrát za sebou o věcně stejné záležitosti, 

kterou se rozumí původní návrh se stejným meritem, včetně 

případných dílčích úprav.; 

iii. odstoupí-li nadpoloviční většina členů AS FF OU. 

(3) Jestliže členství v AS FF OU zanikne podle odstavce 2 písm. a) až d), nastupuje jako 

člen AS FF OU náhradník podle čl. 12 na zbytek příslušného funkčního období 

s výjimkou postupu podle odstavce 4. 

(4)  Funkční období člena AS FF OU zvoleného za kurii studentů nekončí v případě, že se 

student zapíše do čtyř kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém řádně 

ukončil své studium, do bezprostředně navazujícího magisterského nebo doktorského 

studijního programu za podmínky, že se jedná o studijní program uskutečňovaný na FF 

OU. Po dobu ode dne řádného ukončení studia do dne zápisu do navazujícího studijního 

programu se výkon funkce člena AS FF OU tohoto studenta v AS FF OU pozastavuje a 

na jeho místo nastupuje náhradník podle čl. 12. 

(5) Postup podle odstavce 4 se uplatní pouze tehdy, když student nejpozději do 14 dnů od 

řádného ukončení studia písemně oznámí předsedovi AS FF OU svou vůli dále 

pokračovat ve studiu. Pokud student oznámil svou vůli pokračovat ve studiu, ale 

v příslušné lhůtě se do studia nezapsal, jeho členství v AS FF OU zaniká ke dni 

ukončení řádného studia a náhradník řádně vykonává funkci po zbytek příslušného 

funkčního období. 

 

Článek 5   

Volební komise 

(1) Pro potřeby konání voleb ustavuje AS FF OU volební komisi z řad členů akademické 

obce FF OU. V případě rozpuštění AS FF OU podle čl. 4, odst. 2 f) volební komisi 

ustavuje děkan. Volební komise má čtyři členy. Ve volební komisi jsou paritně 

zastoupeni akademičtí pracovníci a studenti.  

(2) Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do AS FF OU v rámci daných 

voleb. Dnem přijetí návrhu na kandidaturu do AS FF OU členství ve Volební komisi končí 

a AS FF OU případně děkan volební komisi doplní o potřebný počet členů. 
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(3) Předseda AS FF OU svolá první zasedání volební komise, na němž si členové zvolí ze 

svého středu předsedu volební komise.  

(4) Činnost volební komise končí po volbách zvolením předsedy AS FF OU. 

 

Článek 6   

Vyhlášení voleb 

(1) Řádné volby do AS FF OU vyhlašuje děkan nejpozději 30 dnů před koncem řádného 

funkčního období předchozího AS FF OU. Termín konání mimořádných, doplňujících a 

opakovaných voleb stanoví děkan podle potřeby. Věta první se nevztahuje na 

mimořádné, opakované a doplňující volby, které se konají podle potřeby v souladu s čl. 

14, 15 a16.  

(2) Harmonogram řádných voleb stanoví děkan na návrh předsedy Volební komise ve 

vyhlášení voleb.  

(3) Vyhlášení voleb včetně harmonogramu voleb se zveřejní na Portále OU. Za zveřejnění 

je zodpovědný děkan.  

 

Článek 7   

Volební seznamy 

(1) Volební seznam oprávněných voličů členěný na kurii akademických pracovníků a kurii 

studentů je zveřejněn v Portále OU v termínu stanoveném v harmonogramu voleb. 

(2) Členové akademické obce FF OU mohou podávat zdůvodněné námitky proti správnosti 

volebního seznamu předsedovi Volební komise do termínu stanoveného 

v harmonogramu voleb prostřednictvím podatelny OU nebo osobně. Volební komise 

vypořádá námitky do pěti pracovních dnů. K námitkám podaným po termínu se 

nepřihlíží. Marným uplynutím této lhůty pro podávání námitek platí, že volební seznam 

byl v souladu s právními předpisy, tímto řádem a dalšími vnitřními předpisy OU a FF OU. 

Záznam o způsobu vypořádání námitek se stává přílohou protokolu z voleb. 

 

Článek 8   

Návrhy na kandidáty 

(1) Navrhovat kandidáty může každý člen akademické obce FF OU v souladu s čl. 3 odst. 3. 

(2) Návrhy se podávají předsedovi Volební komise  na formuláři, který je k dispozici na 

Portále OU,  prostřednictvím podatelny OU nebo osobně. 

(3) Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou. 

(4) Návrh musí obsahovat u navrhovaného kandidáta i navrhovatele jméno, příjmení, tituly, 

pracoviště u akademických pracovníků nebo studijní program u studentů, email a 

vyznačenou příslušnost k volební kurii a podpis. 
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(5) Kandidát i navrhovatel musí být členem akademické obce ke dni podání návrhu na 

kandidáty stanoveném v harmonogramu voleb. 

 

Článek 9   

Kandidátní listina 

(1) Kandidátní listinu sestavuje volební komise zvlášť pro každou kurii z návrhů doručených 

do termínu stanoveného ve vyhlášení voleb. Volební komise ověří, zda navržení 

kandidáti splňují požadavky dané tímto řádem. 

(2) Předseda volební komise zveřejní kandidátní listiny na Portále OU nejpozději 5 dnů před 

zahájením hlasování. 

 

Článek 10   

Průběh hlasování a zveřejnění výsledků voleb 

(1) Volby jsou přímé s tajným hlasováním.  

(2) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 

úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

(3) Volič prokáže svoji totožnost zaměstnaneckou kartou nebo studijním průkazem 

přítomným členům volební komise. 

(4) Každý volič může hlasovat pouze jednou. 

(5) Po provedení úkonu podle odstavce 3 je voliči z kurie studentů vydán hlasovací lístek 

pro volbu do komory studentů a voliči z kurie akademických pracovníků hlasovací lístek 

pro volbu do komory akademických pracovníků. 

(6) Člen kurie akademických pracovníků může odevzdat hlas maximálně 10 kandidátům na 

kandidátní listině akademických pracovníků. Člen kurie studentů může odevzdat hlas 

maximálně 5 kandidátům na kandidátní listině studentů. Je-li označeno více kandidátů 

nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný. 

(7) Sčítání hlasů a vyhodnocení výsledků voleb provádí volební komise. Výsledky voleb 

předá předseda volební komise děkanovi nejpozději druhý pracovní den po posledním 

dni voleb. 

(8) Děkan zajistí bezodkladné zveřejnění výsledků voleb na Portále OU. 

(9) Nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků voleb předseda volební komise 

informuje nově zvolené členy AS FF OU o jejich zvolení a zároveň je informuje o termínu 

prvního zasedání AS FF OU. 

(10) Je-li připraveno prostředí a zajištěno tajné hlasování, lze volby do AS FF OU konat i 

elektronicky prostřednictvím aplikace Portálu OU. Pro zajištění tajného hlasování se činí 

odpovídající opatření, na které dohlíží volební komise. 

(11) Aplikace v Portálu je otevřena pro hlasování 5 pracovních dnů. 
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Článek 11   

Volební klíč 

(1) Členem AS FF OU se může stát pouze kandidát, který získal minimálně 20 % hlasů ze 

všech platných hlasovacích lístků v  kurii akademických pracovníků a 10 % hlasů ze 

všech platných hlasovacích lístků v  kurii studentů. Jedno pracoviště může být 

zastoupeno maximálně dvěma členy z kurie akademických pracovníků a jedním členem 

z kurie studentů. Příslušnost k pracovišti u akademického pracovníka se ověřuje na 

základě aktuálního seznamu akademických pracovníků, kteří jsou kandidáti, k 

poslednímu dni voleb. Příslušnost ke studijnímu oboru u studenta se ověřuje na základě 

aktuálního seznamu studentů, kteří jsou kandidáti, k poslednímu dni voleb. 

(2) Kandidáti, kteří splňují podmínku podle odst. 1, jsou seřazeni podle počtu získaných 

hlasů zvlášť za kurii akademických pracovníků a za kurii studentů. Při rovnosti hlasů 

kandidátů, rozhoduje los. Losování provede předseda volební komise. 

(3) Zvolenými členy AS FF OU za kurii akademických pracovníků se stává prvních deset 

kandidátů v pořadí podle nejvyššího počtu získaných hlasů, kteří splnili podmínku podle 

odst. 1. 

(4) Zvolenými členy AS FF OU za kurii studentů se stává prvních pět kandidátů v pořadí 

podle   nejvyššího počtu získaných hlasů, kteří splnili podmínku podle odst. 1. Studenti 

zapsaní ve studijních oborech garantovaných jedním pracovištěm, mohou být 

zastoupení pouze jedním členem. 

(5) V případě, že podle postupu uvedeného v odst. 1 a 3 se nepodaří ustanovit plný počet 

členů komory akademických pracovníků, stávají se členy AS FF OU další kandidáti 

s nejvyšším počtem hlasů. 

(6) V případě, že podle postupu uvedeného v odst. 4 se nepodaří ustanovit plný počet členů 

komory studentů, stávají se členy AS FF OU další kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

(7) V případě, že podmínku uvedenou v odst. 1 nesplňuje dostatečný počet kandidátů, 

děkan vyhlásí doplňující volby podle čl. 15. 

 

Článek 12   

Náhradníci 

(1) Náhradníky AS FF OU za kurii akademických pracovníků se stávají všichni nezvolení 

kandidáti, kteří získali minimálně 20 % hlasů ze všech platných hlasovacích lístků. 

Náhradníky AS FF OU za kurii studenů se stávají všichni nezvolení kandidáti, kteří 

získali minimálně 10 % hlasů ze všech platných hlasovacích lístků, v pořadí podle počtu 

získaných hlasů. Seznam náhradníků je součástí protokolu o volbách. 

(2) Členem AS FF OU za kurii akademických pracovníků se stává náhradník s nejvyšším 

počtem hlasů. 

(3) Členem AS FF OU za kurii studentů se stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů. 

(4) Náhradník může členství v AS FF OU odmítnout, a to písemně do rukou předsedy AS 

FF OU, čímž přestává být náhradníkem. 
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(5) Náhradník vykonává funkci člena AS FF OU pouze po zbytek příslušného volebního 

období. 

(6) Náhradník podle čl. 4 odst. 4 vykonává funkci pouze po dobu pozastavení členství 

daného studenta. Pokud nedojde k obnovení členství daného studenta, vykonává funkci 

v souladu s odstavcem 5. 

Článek 13   

Stížnosti 

(1) Stížnost na porušení zákona nebo tohoto řádu při volbách může podat kterýkoli člen 

akademické obce FF OU, a to písemně v listinné podobě předsedovi Volební komise. 

(2) Stížnost musí být podána nejpozději do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb 

a musí v ní být uvedeny důvody. 

(3) O oprávněnosti stížnosti rozhodne volební komise do pěti pracovních dnů od podání 

stížnosti. Vypořádání stížnosti se stává přílohou protokolu z voleb. 

(4) Marným uplynutím této lhůty pro podávání stížností platí, že volby proběhly v souladu 

s právními předpisy, tímto řádem, dalšími vnitřními předpisy OU a FF OU a 

harmonogramem voleb. 

 

Článek 14   

Mimořádné volby 

(1) Děkan vyhlásí mimořádné volby do AS FF OU v případě, že je AS FF OU rozpuštěn 

podle čl. 4 odst. 2 písm. f).  

(2) Mimořádné volby jsou vyhlášeny do 30 dnů ode dne rozpuštění AS FF OU. 

  

Článek 15   

Opakované volby 

(1) Volby se opakují tehdy, pokud došlo k závažnému porušení zákona nebo tohoto řádu 

v průběhu voleb a toto porušení mohlo ovlivnit výsledky voleb z hlediska zvolených členů 

a náhradníků AS FF OU. 

(2) Termín opakovaných voleb, včetně jejich harmonogramu stanoví děkan na návrh 

předsedy volební komise. 

(3) Na opakované volby se přiměřeně použijí ustanovení tohoto řádu. 

 

Článek 16   

Doplňující volby 

(1) Doplňující volby se konají, pokud: 

a. dostatečný počet kandidátů v  kurii akademických pracovníků nezískal 

alespoň 20% hlasů ze všech platných hlasovacích lístků; 
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b.  dostatečný počet kandidátů v   kurii studentů nezískal alespoň 10% hlasů ze 

všech platných hlasovacích lístků; 

c.   skončilo funkční období člena AS FF OU a neexistuje za něj náhradník.  

(2) Doplňující volby se konat nemusejí v případě, že skončilo funkční období člena v AS FF 

OU podle odst. 1 písm. c) v posledních šesti měsících volebního období a jestliže se na 

tom usnese AS FF OU dvoutřetinovou většinou všech členů. 

(3) Doplňující volby se konají pouze v té kurii, v níž nastala skutečnost uvedená v odst. 1. 

(4) Termín doplňujících voleb, včetně harmonogramu stanoví děkan na návrh předsedy AS 

FF OU. 

(5) Členy AS FF OU se stávají kandidáti, kteří v doplňujících volbách získali nejvyšší počet 

hlasů. Pro doplňující volby neplatí podmínky stanovené v čl. 11. 

(6) Ostatní kandidáti v doplňujících volbách se stávají náhradníky v pořadí podle počtu 

získaných hlasů. V tomto případě neplatí ustanovení čl. 12. 

 

Článek 17   

Ustavující zasedání nově zvoleného AS FF OU 

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného AS FF OU se koná zpravidla do 30 dnů od začátku 

volebního období. Svolává jej předseda volební komise a až do zvolení předsedy AS FF 

OU jej řídí. 

(2) Na průběh jednání AS FF OU na ustavujícím zasedání se přiměřeně použije Jednací 

řád AS FF OU. 

 

Článek 18   

Volba a odvolání předsedy AS FF OU a předsedů komor 

(1) AS FF OU si volí ze svých členů předsedu nadpoloviční většinou hlasů všech členů AS 

FF OU.  

(2) Návrh na předsedu může podat každý člen AS FF OU. Navržený kandidát musí se svou 

kandidaturou souhlasit. 

(3) Nezíská-li žádný kandidát na funkci předsedy AS FF OU v prvním kole potřebnou 

většinu hlasů, postupují dva nejúspěšnější kandidáti do druhého kola. Získá-li více 

kandidátů v prvním kole volby stejný počet hlasů na prvním místě, postupují do druhého 

kola všichni kandidáti z prvního místa; dojde-li k rovnosti hlasů na druhém místě, 

postupují do druhého kola též všichni kandidáti z druhého místa. Nezíská-li ve druhém 

kole volby žádný kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF OU, koná se 

nová volba předsedy AS FF OU. Každý člen AS FF OU může kandidovat na předsedu 

AS FF OU pouze ve dvou po sobě bezprostředně následujících volbách předsedy AS FF 

OU. 

(4) Předseda AS FF OU může být kdykoli v průběhu svého funkčního období odvolán nebo 

se funkce předsedy AS FF OU vzdát. Zdůvodněný návrh na odvolání může podat 
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kterýkoli člen AS FF OU. O odvolání rozhodne AS FF OU nadpoloviční většinou hlasů 

všech členů AS FF OU.  

(5) Každá komora AS FF OU si ze svého středu volí svého předsedu komory. Návrh na 

předsedu komory může podat každý člen příslušné komory. Navržený kandidát musí se 

svou kandidaturou souhlasit. Na volbu předsedy komory se přiměřeně užije odst. 1 a 3. 

(6) Předsedové obou komor se stávají místopředsedy AS FF OU. 

(7) Předseda každé z komor může být kdykoli v průběhu svého funkčního období odvolán 

nebo se funkce předsedy komory vzdát. Zdůvodněný návrh na odvolání může podat 

kterýkoli člen AS FF OU. O odvolání rozhodne příslušná komora nadpoloviční většinou 

hlasů všech svých členů.  

(8) Volba i odvolání předsedy AS FF OU a předsedů komor probíhá tajným hlasováním.  

(9)  Funkce předsedy AS FF OU je neslučitelná s funkcí předsedy komory akademických 

pracovníků a funkcí předsedy komory studentů. 

 

Článek 19   

Společná ustanovení 

(1) Pro potřeby tohoto řádu se všemi členy AS FF OU rozumí celkový počet členů AS FF 

OU uvedený v čl. 2 odst. 3 tj., jak obsazených, tak neobsazených. 

 

Článek 20   

Přechodná ustanovení 

(1) Funkční období členů AS FF OU zvolených před nabytím účinnosti tohoto řádu není 

tímto řádem dotčeno. 

(2) V případech, že se studijní program nečlení na studijní obory, ověřuje se u studenta 

podle čl. 11 odst. 1 příslušnost ke studijnímu programu, a to na základě aktuálního 

seznamu studentů, kteří jsou kandidáti, k poslednímu dni voleb. 

(3) V případech, že se studijní program nečlení na studijní obory, platí, že studenti zapsaní 

ve studijních programech garantovaných jedním pracovištěm, mohou být v souladu s čl. 

11 odst. 4 zastoupeni pouze jedním členem. 

 

Článek 21   

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Volební a jednací řád AS FF OU ze dne 16. 9. 2013. 

(2) Tento návrh  řádu byl schválen AS FF OU dne dd.mm.rrrr. 

(3) Tento řád byl schválen AS  OU dne  dd.mm.rrrr.  

(4) Tento řád nabývá platnosti dnem schválení AS OU a účinnosti ... 
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Část první 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 Jednací řád Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity (dále jen 

„Jednací řád“) upravuje na Filozofické fakultě Ostravské univerzity (dále jen „FF OU“) 

v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Statutem FF OU pravidla pro 

zasedání, jednání a přijímání usnesení Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské 

univerzity (dále jen „AS FF OU“).  

 Jednací řád je vnitřním předpisem FF OU. 

 

Článek 2 

Práva a povinnosti AS FF OU a jeho členů 

 Práva a povinnosti AS FF OU jsou stanovena zákonem, tímto Jednacím řádem, vnitřními 

předpisy OU a vnitřními předpisy FF OU. 

 AS FF OU je samosprávný zastupitelský akademický orgán FF OU. AS FF OU 

spolurozhoduje v souladu se zákonem o zásadních otázkách činnosti FF OU, dbá na 

dodržování akademických svobod a uplatňování demokratických principů v řízení FF OU. 

 AS FF OU se zodpovídá ze své činnosti Akademické obci FF OU. 

 AS FF OU podle §27 odst. 1 zákona 

a)  na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení 

pracovišť FF OU; 

b)  schvaluje návrhy vnitřních předpisů FF OU, a to na návrh děkana nebo v případě 

Jednacího řádu na návrh člena AS FF OU, k němuž si AS FF OU vyžádal 

stanovisko děkana, a postupuje je prostřednictvím předsedy AS FF OU ke schválení 

Akademickému senátu OU; 

c)  schvaluje rozdělení finančních prostředků FF OU předložené děkanem a kontroluje 

jejich využívání; 

d)  schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření FF OU 

předložené děkanem;  

e)  schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 

uskutečňovaných na FF OU; 

f)  dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů Vědecké rady FF 

OU a členů Disciplinární komise FF OU; 

g)  usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání 

z funkce; 
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h)  na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FF OU 

vypracovaný v souladu se Strategickým záměrem OU po projednání ve Vědecké 

radě FF OU. 

 AS FF OU se podle §27 odst. 2 zákona vyjadřuje zejména: 

a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na FF OU;  

b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany. 

 AS FF OU se podle §28 odst. 3 zákona vyjadřuje k záměru rektora z vlastního podnětu 

odvolat děkana v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo 

závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. 

 K dalším právům a povinnostem AS FF OU patří delegovat zástupce do konzultačních a 

reprezentativních orgánů sdružujících zástupce vysokých škol. 

 AS FF OU volbou ze svých členů ustavuje na celé funkční období nebo ad hoc komise a 

orgány podle potřeby. 

 Předseda AS FF OU má právo účastnit se jednání kolegia děkana FF OU v souladu se 

Statutem FF OU. 

 Členové AS FF OU mají právo a povinnost účastnit se zasedání AS FF OU. Nemohou-li se 

ze závažných důvodů zasedání zúčastnit, jsou povinni se omluvit předsedovi AS FF OU s 

uvedením důvodu. 

 Členové AS FF OU mají právo předkládat AS FF OU k projednání návrhy a připomínky. 

 AS FF OU je povinen projednat návrh, který předloží kterýkoli člen AS FF OU nebo 

děkan. 

 

Část druhá 

STRUKTURA AS FF OU 

Článek 3 

Komory 

 AS FF OU se člení na Komoru akademických pracovníků a na Studentskou komoru.  

 V čele každé komory stojí její předseda, který je volen a odvoláván v souladu s Volebním 

řádem AS FF OU (dále jen „Volební řád“). 

 

Článek 4 

Předseda a místopředsedové 

 V čele AS FF OU stojí předseda volený z řad členů Komory akademických pracovníků 

v souladu s Volebním řádem. Předseda AS FF OU je zodpovědný za svou činnost AS FF 

OU, který jej může v souladu s Volebním řádem odvolat. 

 Prvním místopředsedou AS FF OU je předseda Komory akademických pracovníků. 

Druhým místopředsedou je předseda Studentské komory. Místopředsedové jsou společně 

s jednatelem členy předsednictva AS FF OU.  

Okomentoval(a): [A1]: Doplněno, zkontrolovat ve Statutu FF 

OU 

Okomentoval(a): [A2]: Sladit terminologii dle VŘ AS FF OU: 
předseda/místopředseda 
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 Předseda reprezentuje AS FF OU navenek, ve spolupráci se členy předsednictva připravuje 

návrh programu jednání, řídí činnost a jednání AS FF OU, verifikuje zápis a zodpovídá za 

správnost usnesení a dalších materiálů z jednání AS FF OU, plní další povinnosti podle 

zákona, tohoto Jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů OU. V době nepřítomnosti 

předsedy jej zastupují místopředsedové v pořadí podle odst. 2, případně předsedou 

pověřený člen AS FF OU. 

 Předseda AS FF OU má právo po dohodě s děkanem pověřit jednoho pracovníka FF 

OU spoluprací s jednatelem při vyhotovování, množení a distribuci písemných materiálů 

AS FF OU. 

 

Článek 5 

Jednatel senátu 

 Jednatel je po projednání schválen členy AS FF OU. 

 Jednatel vede a archivuje písemnou agendu AS FF OU, pořizuje ve spolupráci s předsedou 

zápis ze zasedání. Pořídit zápis ze zasedání může se souhlasem děkana pověřený pracovník 

děkanátu, přičemž jej jednatel verifikuje. 

 Jednatel AS FF OU rozesílá návrh programu nejpozději 7 kalendářních dnů před 

zasedáním. 

 Jednatel AS FF OU je povinen zajistit, aby písemný záznam z jednání dostali všichni jeho 

členové. 

 

Část třetí 

JEDNÁNÍ AS FF OU 

Článek 6 

Řádné zasedání 

 Zasedání AS FF OU se konají podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. 

 Zasedání svolává předseda AS FF OU. Není-li to možné, zasedání svolávají 

místopředsedové AS FF OU. Zasedání je svoláno nejméně 7 kalendářních dnů před 

stanoveným termínem. 

 Pozvánky na zasedání AS FF OU jeho členům i nečlenům s hlasem poradním zasílá jednatel 

písemně, ve výjimečných případech jiným způsobem. 

 AS FF OU má právo přizvat k jednání kteréhokoli člena i nečlena Akademické obce FF 

OU. AS FF OU má právo od pozvaných členů Akademické obce žádat písemnou odpověď 

na otázky AS FF OU, a to do 30 dnů od zasedání, a má právo tuto odpověď zveřejnit. 

 Zasedání AS FF OU jsou veřejně přístupná. Hosté však nemají právo svévolně zasahovat 

do jednání nebo ho rušit. 

 Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan, rektor nebo v jeho zastoupení prorektor a předseda 

AS OU nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen AS OU mají právo podle §26 odst. 4 

zákona vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádají.  

 

Okomentoval(a): [A3]: K diskusi toto doplnění 

Okomentoval(a): [A4]: K diskusi – nechat si zasílat zápis 
z jednání? 

Okomentoval(a): [A5]: Diskuse – ponechat či ne? 
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Článek 7 

Mimořádné zasedání 

 Mimořádné zasedání svolává podle §26 odst. 4 zákona předseda bezodkladně, požádá-li ho 

o to děkan FF OU.  

 Žádost o svolání mimořádného zasedání včetně příslušných podkladů se předkládá 

předsedovi AS FF OU písemně včetně návrhu programu jednání. Termín mimořádného 

zasedání určí předseda AS FF OU, a to tak, aby se konalo nejdříve 3 kalendářní dny a 

nejpozději 10 kalendářních dnů od předložení žádosti, nevyplývá-li z návrhu lhůta delší.  

 Termín a místo konání mimořádného zasedání musí být oznámeny alespoň 3 kalendářní 

dny předem všem členům AS FF OU, děkanovi a dalším osobám podle povahy 

projednávaného návrhu.  

 

Článek 8 

Program zasedání 

 Návrhy do programu zasedání včetně podkladových materiálů může předkládat člen AS FF 

OU, děkan nebo AS OU prostřednictvím svého předsedy (dále jen „předkladatel“). 

 Návrhy do programu včetně příslušných podkladů se předkládají písemně nejpozději 7 

kalendářních dnů před zasedáním předsedovi AS FF OU, který je bezodkladně postoupí 

členům AS FF OU. Tato lhůta se nevztahuje na mimořádná zasedání.  

 

Článek 9 

Zahájení a řízení zasedání 

 Zasedání svolává a řídí předseda AS FF OU, v jeho nepřítomnosti místopředsedové podle 

článku 4 odst. 2. Na začátku zasedání AS FF OU schvaluje navržený program. 

 Na začátku zasedání jsou schváleni ověřovatelé zápisu, vždy jeden za každou komoru, tedy 

jeden člen Komory akademických pracovníků a jeden člen Studentské komory AS FF OU.  

 AS FF OU je usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně 1/2 jeho členů, tj. 8 členů a více, a 

jsou-li zastoupeny obě jeho komory, s výjimkami uvedenými v Příloze č. 1 – Volba a 

odvolání děkana, a sice v článku 6 odst. 1 a v článku 7 odst. 5. Usnesení je přijato, hlasuje-

li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů AS FF OU, s výjimkou případů uvedených 

v Příloze č. 1 v článku 6 odst. 4 a v článku 7 odst. 6. Pokud v průběhu zasedání poklesne 

počet přítomných členů pod tuto hranici, zasedání se po 10 minutách takového stavu odročí. 

 Pokud ani po 4 hodinách jednání není projednán schválený program, může AS FF OU 

rozhodnout o odročení jednání.  

 O odročení jednání může AS FF OU rozhodnout také v případě hrubého narušení jeho 

průběhu. 

 Jednání může být odročeno maximálně na 14 kalendářních dnů. Termín a místo odročeného 

jednání oznámí předseda AS FF OU bezodkladně.  

 

Okomentoval(a): [A6]: K diskusi 

Okomentoval(a): [A7]: Upravit podle celkového počtu členů 
dole VŘ AS FF OU 

Okomentoval(a): [A8]: K diskusi: prodloužit dobu? 
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Článek 10 

Rozprava 

 Ke každému bodu programu se koná rozprava. Úvodní slovo k rozpravě přednese 

předkladatel návrhu, případně jím pověřená osoba (zpravidla zpracovatel návrhu). 

 V rozpravě dále mohou vystoupit, kdykoli o to požádají: 

a. členové AS FF OU;  

b. děkan FF OU nebo jím pověřený proděkan; 

c. rektor nebo v jeho zastoupení prorektor;  

d. členové Vědecké rady FF OU a Disciplinární komise FF OU; 

e. předseda Správní rady OU nebo jím pověřený člen Správní rady; 

f. předsedou Rady pro vnitřní hodnocení OU pověřený člen Rady pro vnitřní hodnocení 

OU; 

g. předsedou AS FF OU pozvaní hosté; 

h. předkladatel nebo v jeho zastoupení zpracovatel návrhu při jeho projednávání. 

 V rozpravě mohou vystoupit také přítomní hosté z akademické obce nebo z řad veřejnosti, 

kteří nejsou uvedeni v odst. 2 písm. a) – h). O jejich právu vystoupit v rozpravě hlasují 

členové AS FF OU jako o samostatném usnesení.  

 Do rozpravy se přihlašuje způsobem, na němž se usnese AS FF OU, jinak zvednutím ruky. 

Předsedající uděluje slovo přihlášeným v pořadí, v jakém se přihlásili s výjimkou faktické 

poznámky, kdy se přihlášenému s touto poznámkou, kterou se reaguje na průběh rozpravy, 

uděluje slovo ihned po skončení řečnické doby právě hovořícího.  

 Předkladatel návrhu může svůj návrh upravit nebo doplnit na základě rozpravy. 

 Předsedající rozhodne o ukončení rozpravy v případě, kdy je zjevné, že její další 

pokračování by nepřispělo k objasnění projednávaného návrhu. Proti tomuto postupu může 

vznést námitku kterýkoli člen AS FF OU nebo předkladatel návrhu. O dalším postupu 

rozhodne AS FF OU. 

 

Článek 11 

Přijímání usnesení 

 AS FF OU projevuje svou vůli formou usnesení. Usnesení jsou přijímána hlasováním. 

 Usnesení je přijato, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů AS 

FF OU, není-li zákonem, tímto Jednacím řádem nebo jiným vnitřním předpisem FF OU 

stanoveno jinak. 

 Při projednávání usnesení o návrhu na jmenování nebo odvolání děkana se postupuje podle 

Přílohy č. 1 – Volba a odvolání děkana tohoto Jednacího řádu. 

 

Okomentoval(a): [A9]: ověřit v zákonu 
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Článek 12 

Hlasování 

 AS FF OU může hlasovat o usnesení veřejně, tajně nebo per rollam. 

 Veřejně se hlasuje zdvižením ruky.  

 Tajně se v AS FF OU hlasuje ve věcech určených zákonem nebo jiným vnitřním předpisem 

FF OU. Tajně se dále vždy v AS FF OU hlasuje o: 

a) návrhu na jmenování děkana;  

b) návrhu na odvolání děkana;  

c) vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady FF 

OU; 

d) vyslovení předchozího souhlasu se jmenováním a odvoláním členů Disciplinární komise 

FF OU; 

e) delegování zástupců akademické obce FF OU do reprezentace vysokých škol. 

 Tajně se dále může hlasovat na návrh kteréhokoli člena AS FF OU, souhlasí-li s tím alespoň 

dvě třetiny přítomných členů AS FF OU. 

 Tajně se hlasuje vložením hlasovacího lístku do hlasovací schránky, přičemž hlasování 

nesmí být přerušeno. Výsledek tajného hlasování zjišťuje tříčlenná komise, která může být 

složena pouze z členů AS FF OU.  

 Po ukončení hlasování a zjištění výsledků hlasování vyhlásí předsedající výsledek tak, že 

sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh, proti návrhu a počet členů AS FF OU, kteří se 

zdrželi hlasování. Jestliže se člen AS FF OU, ač byl přítomen, hlasování nezúčastnil, má se 

za to, že se hlasování zdržel. 

 O usnesení se může hlasovat per rollam na návrh předsedy AS FF OU. Pro hlasování per 

rollam rozešle předseda AS FF OU všem členům AS FF OU na jejich univerzitní emailové 

adresy návrh usnesení, potřebné podkladové materiály a stanoví lhůtu pro konec hlasování, 

která nesmí být kratší než 7 kalendářních dní od data rozeslání. 

 Pokud ve lhůtě pro hlasování per rollam podle odst. 6 vyjádří nejméně jedna pětina členů 

AS FF OU nesouhlas s formou hlasování per rollam, zařadí předseda AS FF OU 

projednávání daného usnesení na nejbližší zasedání AS FF OU. 

 Usnesení, o kterém se hlasuje per rollam, je přijato, pokud se hlasování zúčastnila 

nadpoloviční většina všech členů AS FF OU a souhlas s ním vyslovila nadpoloviční většina 

hlasujících.  

 

Část čtvrtá 

Dokumentace a archivace činnosti AS FF OU 

Článek 13 

Zápis ze zasedání AS FF OU 

 Z každého zasedání AS FF OU se pořizuje zápis. Pro potřeby sepsání zápisu může být 

jednatelem pořízen audio nebo videozáznam jednání. Z každého zasedání AS FF OU se 

Okomentoval(a): [A10]: K diskusi: je třeba zavádět (resp. 
zachovávat) oddělené hlasování?  
 

Původní VaJŘ: V případě rozhodování o otázkách, které 
nejsou uvedeny v odstavci 3, může před hlasováním každý 
člen senátu požádat o tajné, a/nebo – v případě, že je 
přítomna nejméně 1/2 členů každé z komor – oddělené 
hlasování v obou komorách. O žádosti člena senátu o tajné 
nebo oddělené hlasování v obou komorách se hlasuje jako o 
samostatném návrhu. Návrh na tajné nebo oddělené 
hlasování v obou komorách je přijat, jestliže pro něj hlasovaly 
nejméně 2/3 všech přítomných členů senátu. 

 
K přijetí usnesení v případě odděleného hlasování je zapotřebí 
nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů senátu v každé z 
komor. 

 
 

Okomentoval(a): [A11]: K diskusi: zachovat poměr? AS OU 

mělo původně jednu pětinu, v poslední verzi stačí jen návrh jednoho 
senátora  
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pořizuje zápis. Pro potřeby sepsání zápisu může být jednatelem pořízen audio nebo 

videozáznam jednání. 

 V zápisu se vždy uvádí: 

a. místo, den a hodina zahájení a ukončení nebo odročení jednání; 

b. jmenný seznam přítomných, předem omluvených a nepřítomných členů AS FF 

OU; 

c. jmenný seznam přítomných hostů s právem vystoupit v rozpravě;  

d. navrhovaný a schválený program zasedání AS FF OU;  

e. stručné shrnutí průběhu rozpravy včetně jmen řečníků;  

f. doslovná znění navrhovaných a schválených usnesení včetně způsobu a 

výsledku hlasování o nich; 

g. jména a příjmení ověřovatelů zápisu; 

h. jméno a příjmení jednatele a předsedajícího.  

 Návrh zápisu ze zasedání AS FF OU rozešle jednatel ověřovatelům zápisu do 10 

kalendářních dnů od data konání zasedání. Výsledný předsedou AS FF OU verifikovaný 

zápis ze zasedání je zveřejněn do 14 kalendářních dnů od data konání zasedání ve veřejné 

části internetových stránek FF OU a zároveň rozeslán v elektronické podobě členům AS 

FF OU a zúčastněným hostům s právem vystoupit v rozpravě, dále pak musí být rozeslán 

hromadným mailem členům Akademické obce FF OU, tajemníkovi FF OU a vedoucímu 

studijního oddělení FF OU. Členové AS FF OU a řečníci z rozpravy mají právo podávat 

připomínky a návrhy oprav do 5 kalendářních dnů od rozeslání zápisu. Připomínky a opravy 

jednatel zapracuje v případě, že odpovídají pořízenému audio nebo videozáznamu. Uznané 

připomínky a opravy budou zveřejněny formou přílohy zápisu z následujícího zasedání AS 

FF OU.  

 
 

Část pátá 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 14 

Společná ustanovení 

 Pro potřeby tohoto Jednacího řádu se písemnou formou rozumí forma elektronická. 

 Pro potřeby usnášeníschopnosti a přijímání usnesení se všemi členy AS FF OU rozumí 

celkový počet mandátů AS FF OU uvedený ve Volebním řádu AS FF OU. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

 Zrušuje se Volební a jednací řád AS FF OU včetně příloh registrovaný ministerstvem dne 

xxx pod čj. MSMT xxx. 

Okomentoval(a): [A12]: K diskusi 
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 Tento Jednací řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen AS FF OU dne xxx. 

 Tento Jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 

ministerstvem. 

 

Okomentoval(a): [A13]: Upravit právničky 
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Volba a odvolání děkana 
 

Část první 

NÁVRH NA JMENOVÁNÍ DĚKANA 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 Usnesení o návrhu na jmenování děkana AS FF OU schvaluje na svém zasedání, a to volbou 

ve formě tajného hlasování. 

 

Článek 2 

Volební komise 

 Pro volbu kandidáta na jmenování děkanem (dále jen kandidát) ustavuje AS FF OU 

tříčlennou volební komisi ve složení: předseda AS FF OU, který vykonává funkci předsedy 

volební komise, a po jednom zástupci každé komory AS FF OU. Ve volební komisi nesmí 

být více než jeden zástupce z téhož pracoviště. Členem volební komise nemůže být 

kandidát. Volební komise organizuje volby, odpovídá za jejich správný průběh a 

vyhotovuje volební protokol. 

 Volební komise je povinna vyhotovovat z každého svého zasedání zápis, který je zveřejněn 

jako příloha zápisu z bezprostředně následujícího zasedání AS FF OU. 

 

Článek 3 

Vyhlášení volby děkana 

 Volbu kandidáta vyhlašuje AS FF OU usnesením minimálně 4 měsíce před ukončením 

řádného funkčního období stávajícího děkana. V usnesení musí být uveden harmonogram 

volby a náležitosti přihlášky kandidáta na funkci děkana. 

 Usnesení o vyhlášení volby kandidáta musí být uveřejněno nejpozději do 5 kalendářních 

dnů od schválení ve veřejné části internetových stránek OU. 

 První zasedání s volbou kandidáta musí proběhnout nejméně 3 měsíce před ukončením 

řádného funkčního období stávajícího děkana. 

 Předchozí ustanovení tohoto článku se nevztahují na opakovanou a mimořádnou volbu, 

která se koná dle potřeby. Termín opakované nebo mimořádné volby stanoví AS FF OU. 

 

Článek 4 

Návrhy kandidátů 

 Návrhy kandidátů může podat kterýkoliv člen Akademické obce FF OU členům volební 

komise. Návrh musí obsahovat písemný souhlas kandidáta, kontakt na kandidáta 

(zaměstnanecký/studentský e-mail OU) a jeho stručný životopis. 
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 Volební komise na základě podaných přihlášek sestaví a zveřejní kandidátní listinu ve 

veřejné části internetových stránek OU do 7 kalendářní dnů od data pro podávání přihlášek. 

(bez jmen a počtu navrhovatelů). 

 

Článek 5 

Shromáždění akademické obce 

 Předseda AS FF OU je povinen svolat nejméně 7 kalendářních dnů před datem volby 

kandidáta předvolební shromáždění Akademické obce FF OU, na kterém kandidáti seznámí 

akademickou obec FF OU se svým volebním programem.  

 Předvolební shromáždění akademické obce řídí předseda volební komise, v případě jeho 

nepřítomnosti jím pověřený člen volební komise z Komory akademických pracovníků. 

 

Článek 6 

Hlasování o usnesení o návrhu na jmenování děkana 

 Volby mohou proběhnout, byl-li navržen minimálně 1 kandidát. 

 Volby kandidáta probíhají tajně a AS FF OU volí jako celek. Ve volbách se požaduje účast 

dvou třetin členů každé z komor AS FF OU. Pokud nelze volbu podle uvedeného 

ustanovení provést, musí být do 7 kalendářních dnů vyhlášen náhradní termín voleb. Není-

li senát usnášeníschopný ani v náhradním termínu, rozpouští se. 

 Hlasovací lístek tvoří listina se jmény navržených kandidátů. Hlasovací lístek je platný, je-

li upraven tak, že na něm zůstává jméno pouze 1 kandidáta. 

 Kandidát je zvolen, získá-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF OU. 

 V případě, že byl navržen pouze 1 kandidát a ten nezískal v prvním kole nadpoloviční 

většinu hlasů všech členů AS FF OU: 

a. proběhne ještě téhož dne druhé kolo voleb. Pokud navržený kandidát nezíská 

ani v druhém kole voleb nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF OU, 

vyhlásí AS FF OU do 14 kalendářních dnů nové volby; 

b. pro nové volby se sestaví nová kandidátka a volby proběhnou podle článků 4 až 

6. Shromáždění Akademické obce FF OU je svoláno pouze v případě, jsou-li 

navrženi noví kandidáti; 

c. pokud opět nikdo nebude zvolen, vyhlásí AS FF OU do 14 kalendářních dnů 

nové volby. Pro tyto volby nemohou být na kandidátku zařazeni ti kandidáti, 

kteří se zúčastnili obou předchozích voleb; 

d. další průběh voleb se řídí články 4 až 6 Přílohy č. 1 tohoto Jednacího řádu. 

 V případě, že byli navrženi minimálně 2 kandidáti a nikdo z navržených kandidátů nezískal 

nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS FF OU: 

a. proběhne téhož dne druhé kolo voleb, do kterého postupuje kandidát s vyšším 

počtem hlasů; 

Okomentoval(a): [A14]: K diskusi 
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b. získají-li 2 či více kandidátů v prvním kole voleb rovný nejvyšší počet hlasů, 

všichni kandidáti s rovným nejvyšším počtem hlasů postupují do druhého kola 

voleb, jež proběhne téhož dne; 

c. získají-li 2 či více kandidátů v druhém kole voleb rovný nejvyšší počet hlasů, 

všichni kandidáti s rovným nejvyšším počtem hlasů postupují do třetího kola 

voleb; 

d. třetí kolo voleb proběhne 7 kalendářních dnů od konání druhého kola voleb; 

e. pokud nikdo z kandidátů nezískal ani v třetím kole voleb nadpoloviční většinu 

hlasů všech členů AS FF OU, vyhlásí AS FF OU do 14 kalendářních dnů nové 

volby; 

f. další průběh voleb se řídí články 4 až 6 Přílohy č. 1 tohoto Jednacího řádu. 

 V průběhu volby může kterýkoli z navržených kandidátů od své kandidatury odstoupit, a 

to vždy před zahájením příslušného kola volby. 

 

Část druhá 

Návrh na odvolání děkana 

Článek 7 

Návrh na odvolání děkana 

 Návrh na odvolání děkana může podat kterýkoliv člen AS FF OU. Návrh na odvolání 

děkana musí být předložen písemně v listinné podobě spolu s uvedením důvodů pro 

odvolání.  

 Předseda AS FF OU spolu s oběma místopředsedy posoudí přípustnost návrhu na odvolání 

děkana. Návrh je přípustný, splňuje-li požadavky stanovené v odst. 1 tohoto článku. Není-

li návrh přípustný, dále se o něm nejedná. 

 Na příštím, zpravidla mimořádném zasedání AS FF OU, se uskuteční vlastní projednání 

návrhu na odvolání děkana. Předkladatel návrhu je povinen se projednání osobně zúčastnit. 

Děkanovi se zaručuje příprava na toto zasedání v délce nejméně 14 kalendářních dnů. V 

rozpravě se děkan vyjádří k důvodům uvedeným v návrhu a má právo pokládat osobám, 

které návrh vznesly, otázky týkající se těchto důvodů.  

 Bezprostředně po skončení rozpravy následuje hlasování o návrhu na odvolání děkana. 

Hlasování probíhá tajně a AS FF OU hlasuje jako celek. 

 Při hlasování se požaduje účast dvou třetin členů každé z komor AS FF OU. Pokud nelze 

hlasování podle uvedeného ustanovení provést, musí být do 7 kalendářních dnů vyhlášen 

náhradní termín mimořádného zasedání AS FF OU, na němž se bude hlasovat o návrhu na 

odvolání děkana. Není-li AS FF OU usnášeníschopný ani v náhradním termínu, považuje 

se návrh za zamítnutý. 

 Návrh na odvolání děkana je přijat, jestliže pro něj hlasovaly nejméně tři pětiny všech členů 

AS FF OU. 
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