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Zápis ze zasedání AS OU 15.01.2018 

Číslo jednací: OU-2167/90-2018 
 

 
Prezenční listina 

Přítomni: Cieslar, Čapandová, Dvořáček, Ferdiánová, Fric, Honová, Kazík, Krausová,  
Krhutová, Michel, Mlčák, Mostýn, Ožana, Plevová, Pezda, Skýpala, Šebestová, 
Václavíková, Vajgl, Vovk, Waloszek, Nevludová (host), Petrucijová (host), Velek (host) 

Omluveni: Badošek, Bjelončíková, Bureš, Čabalová, Červenková, Dolana, Glumbíková, 
Homza, Krupa, Kubančáková, Kusák, Minařík, Rumpel, Surůvka, 

Přítomných studentů: 6 

Přítomných akademiků: 15 

 
Program zasedání 
 

1. Návrh Disciplinárního řádu Fakulty umění OU  
2. Návrh Jednacího řádu Umělecké rady Fakulty umění OU 
3. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty umění OU 
4. Návrh Volebního řádu AS Fakulty umění OU 
5. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru 
6. Návrh člena Rady pro vnitřní hodnocení OU z řad studentů OU 
7. Informace o stávajících a očekávaných nákladech na provoz budov OU 
8. Informace Volební komise AS OU 
9. Různé 

 

Předsedkyně zahájila zasedání.  

Poté vyzvala senátory k hlasování o programu jednání.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program jednání.  

Výsledek hlasování: pro: 19, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 
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1. Návrh Disciplinárního řádu Fakulty umění OU  

Předsedkyně sdělila, že dle stanoviska právníka OU je dokument v souladu  
s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz Právní 
stanovisko II. k návrhu Disciplinárního řádu FU OU.pdf) a stanovisko rektora je 
rovněž kladné. Požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému 
dokumentu. 

Přišel Vovk. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
10.1.2018 s komentáři právního oddělení.doc). 

Zasedání byl přítomen předseda AS FU OU dr. Velek, kterého pověřil děkan FU 
OU doc. Kowolowski. Velek akceptoval vysvětlení předsedy LK AS OU.  

Protože nebyly další dotazy ani připomínky ze strany senátorů, vyzvala 
předsedkyně Honová k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Disciplinárního řádu Fakulty umění OU  

v předložené podobě.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 

2. Návrh Jednacího řádu Umělecké rady Fakulty umění OU 

Předsedkyně sdělila, že dle stanoviska právníka OU je dokument v souladu  
s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz Právní 
stanovisko II. k návrhu Jednacího řádu UR FU OU.pdf) a stanovisko rektora je 
rovněž kladné. Požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému 
dokumentu. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
10.1.2018 s komentáři právního oddělení.doc). 

Velek souhlasil s doporučeními, které navrhla LK AS OU.  
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Protože nebyly další dotazy ani připomínky ze strany senátorů, vyzvala 
předsedkyně Honová senátory k hlasování. 

 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu Umělecké rady Fakulty umění 
OU v předložené podobě se zapracováním formálních připomínek LK AS OU.  

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

Usnesení bylo přijato. 

 
3. Návrh Jednacího řádu AS Fakulty umění OU 

Předsedkyně sdělila, že dle stanoviska právníka OU je dokument v souladu  
s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz Právní 
stanovisko k návrhu Jednacího řádu AS FU OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž 
kladné. Požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Přišel Ožana. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
10.1.2018 s komentáři právního oddělení.doc). Byl diskutován článek 9 odst. 2, 
v němž je uveden počet členů nezbytný pro usnášeníschopnost AS FU OU 
v rozporu s Volebním řádem AS FU OU (8 členů místo 6 členů). 

Velek souhlasil s doporučeními LK AS OU.  

Protože již nebyly další dotazy ani připomínky ze strany senátorů, vyzvala 
předsedkyně Honová senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Jednacího řádu AS Fakulty umění OU  
v předložené podobě se zapracováním formálních připomínek dle doporučení LK 
AS OU a provedením úpravy v čl. 9 odst. 2 ve znění: „AS FU OU je 

usnášeníschopný, je-li přítomna nejméně 1/2 všech jeho členů, tj. 6 členů  

a více…“.  

Výsledek hlasování: pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 
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4. Návrh Volebního řádu AS Fakulty umění OU  

Předsedkyně sdělila, že dle stanoviska právníka OU je dokument v souladu  
s platnou legislativou a vnitřními předpisy Ostravské univerzity (viz Právní 
stanovisko k návrhu Volebního řádu AS FU OU.pdf) a stanovisko rektora je rovněž 
kladné. Požádala Mostýna o stanovisko LK AS OU k předloženému dokumentu. 

Mostýn okomentoval doporučení LK AS OU (viz Zápis z jednání LK AS OU ze dne 
10.1.2018 s komentáři právního oddělení.doc). 

Proběhla diskuse senátorů k článku 5 odst. 2 ohledně možnosti prokázání identity 
u voleb pomocí občanského průkazu a k článku 4 odst. 6 o stvrzení převzetí 
návrhu členem volební komise. Dále byl diskutován článek 5 odst. 4 o nahlížení  
do dokumentů týkajících se voleb. Senátoři se shodli na formulaci: „Do uvedených 

dokumentů může člen akademické obce nahlížet do ukončení procesu voleb pouze 

za přítomnosti dvou členů volební komise.“ Velek úpravu akceptoval. 

Dále senátoři diskutovali článek 4 odst. 1 ohledně náhradníků do AS FU OU  
a příslušnosti k dané části FU z předchozích voleb a voleb doplňujících. Na téma 
zastoupení v AS FU proběhla diskuse a k danému byly řečeny zkušenosti z AS PřF 
a AS LF.  

Velek souhlasil s doporučeními LK AS OU.  

Vzdálil se Dvořáček. 

Protože již nebyly další dotazy ani připomínky ze strany senátorů, vyzvala 
předsedkyně Honová senátory k hlasování. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU schvaluje návrh Volebního řádu AS Fakulty umění OU  
v předložené podobě se zapracováním formálních připomínek dle doporučení LK 
AS OU a provedením těchto úprav:  

V čl. 5, odst. 4 bude původní formulace upravena na: „Do uvedených dokumentů 

může člen akademické obce nahlížet do ukončení procesu voleb pouze  

za přítomnosti dvou členů volební komise“. Odstavec 2 článku 14 bude odstraněn 
a v souvislosti s tím bude z článku 1 odst. 2 odstraněn text „zřizování odborných 

komisí“. Článek 8 bude doplněn o odst. 3 ve znění „Na mimořádné volby  

se přiměřeně použijí ustanovení tohoto Volebního řádu“. 
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Výsledek hlasování: pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 0.  

Usnesení bylo přijato. 

Vrátil se Dvořáček. 

Velek se dotázal, kdy bude připraven Organizační řád OU. Kvestorka odpověděla, 
že Organizační řád má v gesci paní kancléřka a připravuje se. 
 

5. Volba místopředsedy AS OU za studentskou komoru 

Předsedkyně Honová uvedla, že volba nemůže proběhnout, protože není 
přítomna nadpoloviční většina senátorů ze studentské komory.  

Na místopředsedu byli navrženi za SK AS OU 4 kandidáti: Čapandová, Fric, Ožana 
a Waloszek s tím, že Fric se vyjádřil, že zájem o funkci místopředsedy nemá.  

Honová uvedla, že se bod jednání přesouvá na další zasedání AS OU.   

 
6. Návrh člena Rady pro vnitřní hodnocení OU z řad studentů OU  

Předsedkyně uvedla bod jednání. 

Dvořáček odešel.  

Studenti navrhli do Rady pro vnitřní hodnocení Jiřího Skýpalu, studenta 2. ročníku 
doktorského studia v oboru kinantropologie na PdF OU, který se členům AS OU 
stručně představil a uvedl své zkušenosti s problematikou vysokého školství.  

Předsedkyně Honová vyzvala senátory k tajnému hlasování. Komise: Vajgl, Ožana, 
Honová sečetli hlasovací lístky. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU navrhuje studenta Skýpalu do Rady pro vnitřní hodnocení OU 
z řad studentů OU.  

Výsledek hlasování: pro: 18, proti: 1, zdrželi se: 1. 

Usnesení bylo přijato. 

 

7. Informace o stávajících a očekávaných nákladech na provoz budov OU 

Kvestorka představila stávající náklady na budovy OU na ul. Varenské ve výši cca 3 
mil. Kč (pronájem některých budov, údržba atd.). Poukázala na špatný technický 
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stav, který je třeba řešit. Zároveň představila předpokládané náklady na provoz 
nového Centra zdravého pohybu vyčíslené projekční kanceláří. Na základě dotazů 
senátorů upřesnila, že oblastí výstavby jsou prostory Černé louky, celá stavba 
bude hrazena z dotace MŠMT OPVVV. Bližší informace o stavu přípravy projektu 
podá Ing. Svoboda. Pozemky na Černé louce darovalo Ostravské univerzitě město 
a OU bude usilovat o vyřešení spoluúčasti vložením darovaných pozemků  
do projektu. Výzva by měla být v polovině roku 2018, do té doby bude třeba 
zpracovat projektovou dokumentaci.  

Skýpala souhlasil s kvestorkou, že stávající budovy jsou pro výuku již nevyhovující. 
Doplnil, že i když předpokládané výnosy z budov pro udržitelnost projektu zatím 
nejsou velké, budou se moci do budoucna zvyšovat, jelikož se v projektu prozatím 
počítá s využitím pouze jedné budovy pro veřejnost, ale ve skutečnosti by jich 
veřejnost mohla využívat více.  

AS OU bere informace na vědomí. 

 

8. Informace Volební komise AS OU 

Předseda VK AS OU Kazík informoval přítomné senátory o průběhu doplňujících 

voleb do sekce studentů za obvod FU a PdF OU.  

Ve dnech 8.-12. ledna 2018 proběhly doplňující volby do studentské komory AS 

OU za Fakultu umění. Do AS OU za volební obvod FU OU do sekce studentů byl 

zvolen Vojtěch Dolana. Náhradníkem se stal Leonard Kramár (podrobně viz Zápis 

z jednání volební komise AS OU dne 15. 1. 2018).  

Jelikož ke stanovenému dni nebyl podán žádný návrh na kandidáta za PdF OU, VK 

AS OU se usnesla, že druhé kolo doplňujících voleb již nebude vyhlašovat 

vzhledem k blížícímu se vyhlášení termínu řádných voleb do AS OU. 

 

9. Různé 

• Václavíková upozornila na nepřehledné řazení zápisů z jednání AS OU, na které 
byla upozorněna jedním ze zaměstnanců v druhé polovině prosince 2017. 
Honová uvedla, že tento požadavek s CIT již řešila a mělo by být v pořádku. 
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Ukázala na Portále, kde hledat a jak případně řadit dle data, pokud by někdo 
takto stále neměl. Senátoři se osobně přesvědčili, že daný problém nemají.  

 

 

Termín dalšího zasedání AS OU: 19. února 2018 ve 14 hodin v ZY 127. 

V Ostravě 15. ledna 2018 

Zapsala: Plevová 

Verifikovala: Honová, předseda AS OU  

 


