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Zápis ze zasedání AS OU 30. 11. 2020 

Číslo jednací: OU-83662/90-2020 

Prezenční listina 

Přítomni: Badošek, Dvořáček, Dvořáková, Ferdiánová, Hanusková, Honová, Kocur, 

Kočárek, Krhutová, Krupa, Kuděla, Kubíčková, Kusák, Malach, Murinová, Musialová, 

Ožana, Paulíček, Plešek, Plevová, Pospěchová, Poruba, Pumprová, Rodek, Rumpel, 

Skýpala, Sochorová, Theuer, Tichá, Václavíková, Vaňková, Velek  

Vedení: Drozd, Fux, Svoboda, Zářický,  

Hosté: Pala (IT podpora), Fabián 

Omluveni: Čech  

Neomluveni: Dolana, Kurtinová, Novotný  

Přítomných akademiků: 23 

Přítomných studentů: 9 

 

Program zasedání 

1. Schválení programu jednání 
2. Jednací řád AS OU  
3. Předchozí souhlas se jmenováním místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení  
4. Nominace na člena Rady pro vnitřní hodnocení za AS OU  
5. Předchozí souhlas se jmenováním členů Vědecké rady OU  
6. Schválení kandidátů do Rady vysokých škol 2021–2023  
7. Harmonogram voleb – Doplňující volby do komory studentů AS OU za FSS  
8. Jednací řád VR LF OU 
9. Statut LF OU 
10. Volební řád AS OU – otevření dokumentu  
11. Projednání Řádu výběrového řízení OU  
12. Informace o investiční výstavbě Ostravské univerzity na Černé louce  
13. Informace o Studijním a zkušebním řádu OU 
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Plevová zahájila v 13,02 hod. online zasedání AS OU. Plevová komentuje seřazení bodů 

jednání. Dále vysvětlila aplikaci ZOOM, ve které jednání bude probíhat. Na úvod 

informovala AS OU o ukončení studia Dr. Zuzany Stankové z FSS. Nyní AS OU nemá ani 

jednoho zástupce za SK AS OU z FSS. Nutné vyhlásit opětovně volby. Bude jedním 

z bodů jednání. 

Zapisovatelkou dnešního jednání je schválená zapisovatelka dr. Murinová. 

Počet senátorů v době zahájení jednání: 27 přítomných senátorů 

Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

Plevová otevřela diskusi k navrženému programu. Nikdo neměl připomínky. Plevová 

přistoupila k hlasování. 

Hlasování  
Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  

Výsledek hlasování: pro: 27, proti: 0, zdrželi se: 0. 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 2) Jednací řád AS OU  

Plevová vysvětluje legendu v zaslaném řádu, o kterém dnes budeme hlasovat nejdříve 

po jednotlivých částech a poté jako celek. Modré věty jsou konsensem z předešlých 

jednáních a červené jsou k hlasování. LK AS OU spolu s  Mgr. Špičkou měla k jednacímu 

řádu setkání, jehož výsledkem je zaslaný řád k dnešnímu schválení. Právní stanovisko i 

stanovisko rektora, je kladné. Pan rektor rovněž souhlasí, aby mohl předkládat 

podklady k jednání také ředitel ústavu.  

Plevová k Jř otevřela diskuzi.  

Nikdo ze senátorů neměl připomínky. Jř zůstává po dobu hlasování otevřený.  

Z technického hlediska probíhají online hlasování následovně. Před každým hlasováním 

Plevová nebo pan Pala předčítají návrh usnesení, hosty jednání pan Pala přesouvá do 

čekací místnosti, aby byly pro lepší přehlednost odlišeny hlasy, které se budou 

započítávat. Po odhlasování vrací pan Pala všechny účastníky zpět a jsou vyhlášeny 
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výsledky. Výsledky dílčích jednání nemají charakter nadpoloviční většiny, vybírá se 

varianta, která získává nejvyšší počet hlasů. 

 

2.1 Článek 9, odst. 2 Program zasedání 

Plevová čte obě možnosti A a B. Ožana komentuje, že dva týdny předem je kolegium 

rektora a informace by nedošly včas, jelikož jednání začíná až ve 13 hodin. Informace 

by tedy měsíc stály.  

LK AS OU toto také řešila. Proto je tady k dispozici druhá varianta (B) bez časového 

omezení, dodává Plevová. 

Varianta A: Návrhy do programu zasedání včetně příslušných podkladů se předkládají 

písemně, listinnou či emailovou formou, nejpozději 14 kalendářních dnů před 

zasedáním předsedovi AS OU (nejpozději do 12:00), který je bezodkladně postoupí 

členům AS OU. 

Varianta B: Návrhy do programu zasedání včetně příslušných podkladů se předkládají 

písemně, listinnou či emailovou formou, nejpozději 14 kalendářních dnů před 

zasedáním předsedovi AS, který je bezodkladně postoupí členům AS OU. 

Varianta A) nejpozději do 12 hodin PRO: 3; PROTI 23; ZDRŽEL/A SE: 5 

Varianta B) bez uvedení času  PRO: 28; PROTI: 1; ZDRŽEL/A SE: 2 

Pro Jř byla vybrána Varianta B. 

 

2.2 Článek 10, odst. 2 Zahájení a řízení zasedání 

Plevová komentuje, že je navrženo dle právního oddělení šest variant. Plevová 

vysvětluje, že se může se stát, že budou mít např. některé varianty shodné výsledky. 

Pokud toto nastane, tak se vytvoří nový dotazník a bude se hlasovat ještě jednou. Pan 

Pala je na toto připraven. 

Kocur se ptá, zda ten, co bude mít největší počet hlasů, nemusí to být nadpoloviční 

většina, tak ten zvítězí. Preferuje, že s doc. Čechem mají kompromisní názor pro 
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variantu F. Plevová dále doplňuje, že si každý vybere svoji variantu. Kocur si myslí, ať 

se zbytečně neroztříští hlasy.  

Sochorová se ptá, jaký je rozdíl mezi C a E.  

Václavíková komentuje, že v C se na stream mohou dívat jen zaměstnanci a studenti 

OU.  Bod C je stream se záznamem pro akademickou obec OU. E může sledovat celá 

veřejnost. 

Kocur vstupuje: Bod C je stream se záznamem pro OU, zatímco bod E je streem oline 

pro všechny a záznam je uložen v neveřejné části internetu pro obec OU. E je streem 

online pro všechny a záznam je uložen v neveřejné souboru pro neveřejnou obec.  

E dáváme k dispozici komukoliv, doplňuje Václaviková i v případě, že není nouzový stav. 

Na zasedání bude kamera a bude záznam k dispozici vždy, i když není nouzový stav, 

doplňuje Václavíková. 

A) Bez streamu 

Zasedání AS OU jsou veřejně přístupná. V případě objektivní nemožnosti veřejnosti se 

účastnit zasedání AS OU osobně (zejména z důvodu nouzového stavu a s ním spojeného 

zákazu volného pohybu), bude zasedání AS OU dostupná online formou.  

B) Stream pro OU bez záznamu 

Zasedání AS OU jsou veřejně přístupná. Pro zaměstnance OU bude dostupná možnost 

sledovat zasedání AS OU online formou. V případě objektivní nemožnosti veřejnosti se 

účastnit zasedání AS OU osobně (zejména z důvodu nouzového stavu a s ním spojeného 

zákazu volného pohybu), bude zasedání AS OU dostupná online formou také pro 

veřejnost.  

C) Stream pro OU se záznamem 

Zasedání AS OU jsou veřejně přístupná. Pro zaměstnance OU bude dostupná možnost 

sledovat zasedání senátu online formou; pro zaměstnance OU bude z online formy 

vytvořen také záznam, který bude uložen v neveřejné části internetových stránek OU. 

V případě objektivní nemožnosti veřejnosti se účastnit zasedání AS OU osobně 
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(zejména z důvodu nouzového stavu a s ním spojeného zákazu volného pohybu), bude 

zasedání AS OU dostupná online formou.  

D) Stream pro veřejnost bez záznamu 

Zasedání AS OU jsou veřejně přístupná. Pro veřejnost bude dostupná možnost sledovat 

zasedání senátu online formou. 

E) Stream pro veřejnost se záznamem pro OU Zasedání AS OU jsou veřejně přístupná 

Pro veřejnost bude dostupná možnost sledovat zasedání senátu online formou. Pro 

zaměstnance OU bude z online formy vytvořen také záznam, který bude uložen v 

neveřejné části internetových stránek OU.  

F) Stream pro veřejnost se záznamem 

Zasedání AS OU jsou veřejně přístupná. Pro veřejnost bude dostupná možnost sledovat 

zasedání senátu online formou; z online formy bude vytvořen záznam, který bude 

uložen ve veřejné části internetových stránek OU.  

Hlasuje 32 senátorů. 

Varianta A) Bez streamu      

PRO: 4 PROTI: 24 ZDRŽEL/A SE: 3 

Varianta B) Stream pro OU bez záznamu   

PRO: 8 PROTI: 20 ZDRŽEL/A SE: 4 

Varianta C) Stream pro OU se záznamem     

PRO: 12 PROTI: 12 ZDRŽEL/A SE 8 

Varianta D) Stream pro veřejnost bez záznamu  

PRO: 4 PROTI: 21 ZDRŽEL/A SE: 7 

Varianta E) Stream pro veřejnost se záznamem pro OU  

PRO: 13 PROTI: 16 ZDRŽEL/A SE: 3 

Varianta F) Stream pro veřejnost se záznamem  

PRO: 2 PROTI: 24 ZDRŽEL/A SE: 6 

Plevové vychází Varianta E. Václavíková komentuje, že u varianty E bylo sice nejvíce 

hlasů PRO v porovnání s jinými variantami, ale u této možnosti je více hlasů PROTI než 

PRO, proto to asi nelze brát jako nejlepší variantu. Plevová říká, že připravíme ještě 
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jednou Varianty C a E k dalšímu hlasování. Kubíčková i Sochorová s tímto návrhem 

souhlasí.  

Pala připravuje doplňující hlasování pro C a E k bodu 2.2 Jř 

Hlasuje 32 senátorů. 

Varianta C) Stream pro OU se záznamem     

PRO: 18 PROTI: 9 ZDRŽEL/A SE: 5 

Varianta E) Stream pro veřejnost se záznamem pro OU  

PRO: 12 PROTI: 15 ZDRŽEL/A SE: 5 

Pro Jř byla vybrána Varianta C. Václavíková souhlasí. 

 

2.3 Článek 13, odst. 4, Hlasování u prezenčního jednání 

Plevová pokračuje čtením a vysvětlením dalších dvou variant. Plevová navrhuje tajné 

hlasování.  

Varianta A: (původní jen lépe specifikována): Tajně se automaticky hlasuje i v případě, 

pokud o to požádá kterýkoliv člen AS OU. 

Varianta B: Tajně se dále hlasuje na návrh kteréhokoli člena AS OU, v případě rozporu 

tajného hlasování, kterýmkoli z přítomných členů AS OU je o tajném hlasování 

rozhodnuto veřejným hlasováním AS OU. 

Vaňková navrhuje novou formulaci: Tajně se hlasuje na návrh kteréhokoli člena AS OU. 

V případě, že je návrh na tajné hlasování rozporován kterýmkoliv z přítomných členů 

AS OU, je o tajném hlasování rozhodnuto veřejným hlasováním AS OU. 

Honová se ptá, že jí není jasné slovo rozpor.  Navrhuje slovo nesouhlas nebo souhlas.  

Nová varianta B je: Tajně se hlasuje na návrh kteréhokoli člena AS OU. V případě, že 

s návrhem tajného hlasování nesouhlasí kterýkoliv z přítomných členů AS OU, je o 

tajném hlasování rozhodnuto veřejným hlasováním AS OU. 

Ožana doplňuje, proč máme druhý návrh. Vysvětluje, že tento návrh neříká, že by se 

automaticky muselo hlasovat o každém tajném hlasování. Tento návrh dává možnost 

se vyslovit k tajnému hlasování.   
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Badošek se přiklání k návrhu A, který vychází ze standardního ustanovení. Vysvětluje, 

že v budoucnu snad již nehrozí nemožnost hlasovat tajně. Varianta A také pokrývá, že 

studenti i akademici nemohou vždy hlasovat veřejně, protože mohou být ve střetu 

zájmu. 

Plevová navrhuje tajné hlasování.  

Hlasuje 32 senátorů. 

Varianta A) na vyžádání senátora bez dalšího hlasování  

PRO: 20 PROTI: 11 ZDRŽEL/A SE: 1 

Varianta B) veřejné hlasování o návrhu tajného hlasování  

PRO: 12 PROTI: 17 ZDRŽEL/A SE: 3 

Pro Jř byla vybrána Varianta A. 

 

Čl. 15 Zápis ze zasedání AS OU 

Plevová opět komentuje obě varianty. 

Varianta A: Původní: Z každého zasedání AS OU se pořizuje zápis. Pro potřeby sepsání 

zápisu si zapisovatel může pořizovat audio- nebo videozáznam jednání. 

Varianta B: Z každého zasedání senátu se pořizuje zápis a zvukový, příp. zvukově 

obrazový záznam jednání.  

Drozd doplňuje, zda by mohli být vypnuti pouze na hlasování. Plevová vysvětluje, že se 

hlasovalo dlouho a opravdu až bude hlásit výsledek, tak budou hosté opět přizvání do 

místnosti. Plevová dále vysvětluje Drozdovi, že se tvořil další dotazník, proto hosté 

čekali delší dobu. 

Ožana doplňuje, že s ohledem na schválenou předchozí variantu bychom měli mít oba 

záznamy. Zvukový záznam zůstane jen vevnitř, nebude zveřejňován veřejně. Plevová 

ponechává pouze Variantu B a hlasování tím odpadá. Badošek souhlasí. 

Čl. 15 Zápis ze zasedání AS OU – zveřejnění  

Plevová komentuje navrženou variantu. Bod nebyl prodiskutován z důvodu, že nebylo 

vydáno závěrečné stanovisko k formě online vysílaného jednání. Věta musí být ve 
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shodě s čl. 10, odst. 2. Doba 24 hodin bude poté diskutována. Navíc Plevová uvádí, že 

24 hodin je velmi krátká doba (technické problémy zavěšení zápisu) a navrhuje 

Variantu B do 5 pracovních dní. 

Varianta A: Zvukový, příp. zvukově obrazový záznam jednání je do 24 hodin zveřejněn 

v neveřejné části internetových stránek OU. 

Varianta B: Zvukový, příp. zvukově obrazový záznam jednání je do 5 pracovních dnů 

zveřejněn v neveřejné části internetových stránek OU. 

Ožana doplňuje zkušenosti, že 24 hodin je dost problémový čas na zveřejnění 

zvukového záznamu.   

Plevová navrhuje, že zvukový a zvukově obrazový záznam (o tom bude hlasováno) bude 

zveřejněn na neveřejné internetové části OU. Badošek a Ožana souhlasí s Plevovou. 

Dvořáček také souhlasí, že 24 hodin je málo. Kocur navrhuje také delší dobu. Můžou 

nastat technické potíže. Velek se také přimlouvá za delší dobu a navrhuje 3 dny, po 

diskuzi souhlasí s 5.  

Kocur navrhuje, zda by Bod 2 nešel vložit do čl. 1. Badošek navrhuje korekci, odebrat 

předložku na z textu.   

Malach komentuje problematiku písemného a elektronického zápisu, jak jsme již řešili 

dříve. Ptá se na písemný a zvukový záznam zápisu. Stále bude platit písemná forma 

zápisu, která bude stručnější a bude odkazovat na audio nebo video záznam, dodává 

Plevová. 

Hlasuje 32 senátorů. 

Varianta A) 24 hodin                          

PRO: 3 PROTI: 24: ZDRŽEL/A SE: 5 

Varianta B) 5 pracovních dnů   

PRO: 30 PROTI: 2 ZDRŽEL/A SE: 0 

Pro Jř byla vybrána Varianta B. 

Rumpel se ptá, kdo je zodpovědný za pořízení tohoto záznamu. Za vše zodpovídá 

předseda AS OU, odpovídá Plevová. 
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Příloha č. 2 Souhlas s odvoláním děkana 

Plevová opět pokračuje se čtením všech variant. Právně tyto varianty prošly. Plevová 

navrhuje tajné hlasování.  

Hlasuje 32 senátorů.  

Po ukončení rozpravy přistoupí AS OU k hlasování o návrhu na odvolání děkana. Návrh 

na odvolání děkana je přijat, … 

Varianta A: jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech senátorů  

PRO: 19 PROTI: 12 ZDRŽEL/A SE: 1 

Varianta B: jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných senátorů  

PRO: 7 PROTI: 23 ZDRŽEL/A SE: 2 

Varianta C: jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech senátorů  

PRO: 13 PROTI: 14 ZDRŽEL/A SE: 5 

Pro Jř byla vybrána Varianta A. Václavíková souhlasí. 

Plevová nyní dodává, že se nyní bude hlasovat o Jednacím řádu celkově. Otevírá diskuzi. 

Dotazy nejsou.  

Hlasuje 32 senátorů. Čeká se na jeden hlas. Krhutová hlásí, že dr. Tichá se vzdálila. 

Hlasuje 31 senátorů. 

Hlasování 
Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. b1) zákona o vysokých školách schvaluje 

jednací řád AS OU.  

Výsledek hlasování: pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 1. 

Usnesení bylo přijato. 

Ad 3) Předchozí souhlas se jmenováním místopředsedy Rady pro vnitřní hodnocení  

Komentář: K 31. 10. 2020 končí ve své funkci místopředseda Rady pro vnitřní 

hodnocení OU doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., který od 1. 11. 2020 začíná vykonávat 

funkci děkana Pedagogické fakulty OU, která je neslučitelná s členstvím v Radě pro 

vnitřní hodnocení OU. -Nově funkci místopředsedy RVH OU navrhuji obsadit stávajícím 
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členem Rady pro vnitřní hodnocení OU doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D. V souladu 

se článkem 11 odst. 3 Statutu OU tímto AS OU žádám o předchozí souhlas s jeho 

jmenováním místopředsedou RVH OU. 

Plevová otevřela diskuzi. Plevová dodává, že doc. Kopecký je velmi aktivní a velmi 

orientovaný odborník v dané oblasti. 

Plevová přistoupila k tajnému hlasování. Hlasuje 32 senátorů. 

Tajné hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává 

rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. 

místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení OU.  

Výsledek hlasování: pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 2 

Usnesení bylo přijato 

 

Ad 4) Nominace na člena Rady pro vnitřní hodnocení za AS OU  

Komentář: Vzhledem k informacím uvedeným v bodě tři je plánována změna funkce 

doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. ze člena Rady pro vnitřní hodnocení OU 

nominovaného za Akademický senát OU na místopředsedu Rady pro vnitřní hodnocení, 

který je jmenován rektorem OU. Z tohoto důvodu je potřeba jmenovat nového člena 

Rady pro vnitřní hodnocení OU nominovaného za AS OU. Nominace těchto členů je 

plně v kompetenci akademického senátu. Dovolujeme si však navrhnout kandidáta, 

který oblastí odbornosti odpovídá odcházejícímu doc. Mgr. Danielovi Jandačkovi, Ph.D. 

Byl by tak zachován nezbytný požadavek Statutu Rady pro vnitřní hodnocení OU (čl. 3 

odst. 2) na zajištění účasti odborníků pokrývajících oblasti vzdělávání, ve kterých má 

OU institucionální akreditaci. Funkci bude nově navržený člen za Akademický senát OU 

vykonávat do konce původního volebního období doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. tj. 

do 31. 3. 2021. Navrhovaným novým členem je doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D. 

Plevová uvedla, že nikdo ze senátorů jiného kandidáta nenavrhl. Otevřela diskuzi.  

Drozd doplňuje, že členové Rady pro vnitřní hodnocení jsou navrženi tak, aby 

zastupovali každý obor. Tento kandidát je za doktorský program kinantropologie. 

https://www.osu.cz/petr-kopecky/12874/#2-zivotopis
https://pdf.osu.cz/ktv/david-zahradnik/13208/#1-zakladni
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Ožana se ptá, zda máme vyjádření pana docenta. Pokud pan rektor kandidáta navrhl, 

Plevová předpokládá, že pan docent souhlasí. Zářický telefonicky ověřuje u pana 

rektora souhlas kandidáta a dané potvrzuje.   

Plevová přistoupila k tajnému hlasování. Hlasuje 32 senátorů. 

Tajné hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává 

rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Davida Zahradníka, Ph.D., člena Rady 

pro vnitřní hodnocení OU za AS OU.  

Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 3 

Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 5) Předchozí souhlas se jmenováním členů Vědecké rady OU  

Komentář: Rektor OU navrhuje doplnit jednoho externího a jednoho interního člena 

do Vědecké rady OU: 

- doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS (interní člen – děkan LF OU) 

- doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (externí člen – bývalý rektor JČU) 

Plevová otevřela diskuzi a uvedla, že senátoři měli k dispozici také CV kandidátů.  

Drozd doplňuje, že bývalý rektor je specialista na filosofii. Vzhledem k doktorskému 

programu zastoupený pouze doc. Otiskem a vzhledem k odstoupení prof. Málkové je 

vybrán tento externí člen. Drozd komentuje, že byl na profesorském řízení a potvrzuje, 

že kandidát je vědec špičkové úrovně. Doc. Maďar je nově děkanem LF OU a proto by 

měl mít své míso ve VR.  

Plevová přistoupila k tajnému hlasování. Hlasuje 32 senátorů. Hlasovalo 31 z 32 

senátorů. 

Tajné hlasování 

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává 

rektorovi předchozí souhlas ke jmenování doc. Mgr. Petra Kopeckého, Ph.D. 

místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení OU. 

Výsledek hlasování: 

https://pdf.osu.cz/ktv/david-zahradnik/13208/#1-zakladni
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doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS pro: 30, proti: 0, zdrželi se: 1 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.   pro: 30, proti: 1, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 6) Schválení kandidátů do Rady vysokých škol 2021–2023  

Plevová zopakovala, že na minulém jednání místopředseda Badošek AS OU informoval 

o blížícím se ukončení funkčního období RVŠ. Plevová oslovila pro kandidáty do RVŠ za 

fakulty jednotlivé předsedy fakultních senátů, kteří na svých jednáních schválili 

uvedené členy. Za studenty oslovila místopředsedu Ožanu, který navrhl dva kandidáty. 

Pan rektor navrhuje dvě kandidátky: Komentář: Na základě projednání s děkany na 

velkém kolegiu rektora navrhuje rektor OU pokračování stávajících zástupkyň do Rady 

vysokých škol, které se činnosti této vysokoškolské reprezentace pravidelně účastnily 

a pravidelně informovaly vedení OU o projednávaných tématech. V případě 

předsednictva Rady vysokých škol se jedná o paní doc. PhDr. Jelenu Petrucijovou, CSc. 

a v případě sněmu Rady vysokých škol o paní doc. PhDr. Alici Gojovou, Ph.D.  

Plevová čte všechny kandidáty za jednotlivé fakulty a kandidáty za studenty. Plevová 

otevřela diskuzi.  Drozd dodává, že kandidáti působili ve sněmu a pracovali aktivně. Za 

vedení bez problémů.  

Plevová přistoupila k tajnému hlasování. Hlasuje 32 senátorů. 

Tajné hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s Jednacím řádem AS OU čl. 13, odst. 3 písm. e) schvaluje 

delegáty do Rady vysokých škol na období 2021 až 2023.  

Výsledek hlasování: 

a) 1 delegát do sněmu a předsednictva čl. IV. odst. 1 písm. a) a čl. X. odst. 1 písm. a) 
Statutu 
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.  PRO 21 PROTI 5 ZDRŽEL/A SE 6 
b) 1 delegát do sněmu čl. IV. odst. 1 písm. a) a čl. IX. odst. 1 Statutu 
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.  PRO 27 PROTI 3 ZDRŽEL/A SE 2 
c) 1 delegát za každou fakultu čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu  
FF: Mgr. Lucie Dokoupilová, Ph.D., MBA PRO 27 PROTI 3 ZDRŽEL/A SE 2 

https://fss.osu.cz/kas/jelena-petrucijova/13210/#2-zivotopis
https://fss.osu.cz/kam/alice-gojova/13391/#2-zivotopis
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FSS: doc. Marie Špiláčková, Ph.D.  PRO 30 PROTI 0 ZDRŽEL/A SE 2 
FU: Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.  PRO 30 PROTI 0 ZDRŽEL/A SE 2 
LF: RNDr. Hana Sochorová, Ph.D.  PRO 26 PROTI 2 ZDRŽEL/A SE 4 
PdF: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.  PRO 29 PROTI 1 ZDRŽEL/A SE 2 
PřF: doc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.  PRO 29 PROTI 1 ZDRŽEL/A SE 2 
d) 1 delegát do Studentské komory čl. IV. odst. 1 písm. c) a čl. XIV. odst. 1 Statutu  
Bc. Tomáš Kocur (Filozofická fakulta)  PRO 27 PROTI 3 ZDRŽEL/A SE 2 
e) 1 náhradník delegáta do Studentské komory čl. IV. odst. 1 písm. c) a čl. XIV. odst. 
2 Statutu 
Mgr. Stanislav Ožana (Přírodovědecká fakulta) PRO 19 PROTI 9 ZDRŽEL/A SE 4 

Usnesení bylo přijato. 

Plevová zašle kandidátky na RVŠ. 
 
Ad 7) Harmonogram voleb – Doplňující volby do komory studentů AS OU za FSS  

Plevová uvedla, že byl harmonogram doplňujících voleb již senátem jednou schválen, 

volby byly vyhlášeny, byli navrženi dva kandidáti, ale nikdo ze studentů nevolil. Chtěla 

předat slovo Čechovi, který je nyní novým předsedou VK AS OU po odchodu Stankové, 

ale pro problémy s funkčností internetu se dnešního jednání nezúčastnil. Plevová 

vysvětluje že studenti nedostali Volební komisí odkaz, kde by mohli hlasovat. Volební 

komise připravila nový harmonogram a jelikož se blíží svátky, nešly termíny urychlit. 

Nové kandidáty se dozvíme až na konci ledna, potvrzuje Plevová. FSS nyní nemá 

žádného zástupce z řad studentů. 

Badošek se ptá, zda je to již vyřešeno, ať se to neopakuje. Plevová potvrzuje, že je vše 

potvrzeno od FSS. Ožana dodává, že je potvrzeno od FSS, že studenti dostanou 

k dispozici hlasovací link a že i SK AS OU bude studenty informovat. 

Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 32 senátorů. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s Volebním řádem AS OU čl. 16 schvaluje harmonogram 

doplňujících voleb do komory studentů AS OU za FSS. 

Výsledek hlasování: pro: 32, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
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Plevová prosí volební komisi o zajištění voleb. 

 

Ad 8) Jednací řád VR LF OU 

LF OU předkládá k dnešnímu jednání dva dokumenty, Jednací řád VR LF OU a Statut 

OU. Oba dokumenty prošly připomínkováním právního odd. OU, připomínkováním LK 

AS OU, která navrhla opravy, které LF OU zapracovala nebo vysvětlila, proč doporučení 

nezapracovala (např. duplikace se Statutem). Oba dokumenty mají kladné stanovisko 

právního oddělení i rektora. 

Plevová otevřela diskuzi.  Dotazy nejsou. Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 32 

senátorů. 

Chybí jeden hlas. Krhutová upřesňuje, že se Musialová musela na chvíli vzdálit.  

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. b2) zákona o vysokých školách schvaluje 

jednací řád VR LF OU.  

Výsledek hlasování: pro: 28, proti: 0, zdrželi se: 3 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 9) Statut LF OU 

Plevová otevřela diskuzi. Dotazy nejsou. Plevová přistoupila k hlasování. Hlasuje 31 

senátorů. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. b2) zákona o vysokých školách schvaluje 

Statut LF OU.  

Výsledek hlasování: pro: 28, proti: 1, zdrželi se: 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

Ad 10) Volební řád AS OU – otevření dokumentu  
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Plevová uvedla, že již minule zdůrazňovala potřebu změn nejen v Jednacím řádu AS OU, 

ale také ve Volebním, aby situace, která nyní v tomto roce nastala, nezastavila v ničem 

proces voleb. LK AS OU již do řádu zapracovala svá doporučení. Současně doporučila 

také mírně upravit manuál k e-volbám. Plevová představuje formulář pro e-volby. 

Plevová navrhla senátorům, aby řád pečlivě do dalšího jednání prošli. AS OU je za 14 

dní, tudíž z časového hlediska není uskutečnitelné, aby se již schvaloval. Musí projít 

procesem připomínkování, právního stanoviska i stanoviska rektora. Proto jej zařadíme 

na prosincové jednání jako bod k diskusi. Vyzvala senátory, aby si během týdne 

připravili své připomínky a zaslali je LK AS OU k zapracování nejpozději do 3. 12. LK 

zapracuje a v pondělí bude řád předložen pro prosincové jednání, na kterém můžeme 

diskutovat tak, jak jsme nyní učinili nad jednacím řádem. Na lednovém jednání by se 

mohl volební řád schválit. Plevová představuje dokument a prosí senátory o 

prostudování. Dále Plevová sdílí dokument týkající se e-voleb.  

Plevová otevírá diskuzi. Ptá se, jak to vidí LK AS OU. Do pátku bychom zaslali připomínky 

k Volebnímu řádu LK AS OU. Václavíková se ptá na složení prosincového jednání. 

Jednání je odsouhlasené na 14. 12. Plevová pokračuje, že z kraje roku už musíme 

Volební řád schválit, jelikož nám končí volební období. Plevová to vidí na schválení 

v lednu příštího roku. Plevová upozorňuje, že změn není tolik. Badošek  si myslí, že to 

není reálné schválit do 14 dní. Plevová prosí o připomínky do týdne od tohoto jednání. 

K diskusi půjde Volební řád na prosincovém jednání. Badošek souhlasí. 

Krupa se odpojuje. 

Rumpel se ptá, jak je definován akademický pracovník. Je to člověk co má úvazek 0.1? 

Musí mít hlavní pracovní poměr, dodává Plevová. Rumpel se dále ptá, jestli je 

plnohodnotným pracovníkem OU pracovník s úvazkem 0,1.  Jestli nemůže být omezení 

alespoň na 0,3. Jestli bychom to neměli limitovat vyšším úvazkem. Malach dodává, že 

stravenky se dávají také např. od určitého pracovního úvazku. Není zde nějaký soulad? 

To je záležitost Kolektivní smlouvy, dodává Plevová. Problémů je více. Není vyvážená 

odpovědnost a angažovanost pro OU, dodává Malach. Dvořáček dodává, že definice 

akademického pracovníka je velký problém a řešit výši úvazku bude problematické. 

Plevová vznese dotaz na právní oddělení. 
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Dvořáček odchází.  

Hlasuje 29 senátorů. 

Hlasování  

Usnesení: AS OU otevírá Volební řád AS OU k jeho revizi.  

Výsledek hlasování: pro: 29, proti: 0, zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

Plevová žádá kvestora Fuxe předběžně o přizvání hostů k bodu č. 12. 

Ad 11) Projednání Řádu výběrového řízení OU  

Plevová komentuje, že se nebude jednat o dokument, o kterém se bude dnes hlasovat. 

Přijde na řadu v prosincovém jednání. Plevová čte komentář. 

Komentář: Jedním z posledních vnitřních předpisů Ostravské univerzity, který čekal na 

svou úpravu po novele zákona o vysokých školách z roku 2016 Řád výběrového řízení 

na OU. Jeho úprava byla odložena v souvislosti s žádostí Ostravské univerzity o ocenění 

HR Award, které univerzita získala v roce 2019. Následně byla do řádu implementována 

ustanovení, které se univerzita zavázala dodržovat v souvislosti s přistoupením 

k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání nových 

pracovníků. Navrhovaný Řád výběrového řízení je založen na principech 

transparentního výběru zaměstnanců OU a podporuje strategii internacionalizace. 

Rektor OU aktuálně předkládá Řád výběrového řízení OU AS OU k projednání s tím, že 

schvalování předpokládá na prosincovém zasedání AS OU, aby měl AS OU dostatek 

času k připomínkování. 

Plevová otevřela diskuzi a dodává, aby senátoři zasílali své připomínky LK do 4. 12. do 

12 hodin. Členové LK AS OU souhlasí.  

Plevová prosí o komentář vedení OU. Drozd dodává, že ať případné připomínky jsou 

vzneseny již dnes, aby se vedení s panem rektorem domluvilo do prosincového jednání, 

aby se zapracovaly připomínky. Řád výběrového řízení musí být nastaven nově, kvůli 

tomu že budeme muset přijímat zahraniční pracovníky podle principu charty a podle 
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kodexu. To je pro vedení stěžejní hlavně pro přicházející zahraniční pracovníky. Jinak 

bychom jako OU byli méně atraktivní pro zahraniční pracovníky. 

Plevová dodává, že veškeré připomínky, které dostane od senátorů písemně, obratem 

pošle vedení. Nejpozději 7. 12. vedení obdrží připomínky. Drozd souhlasí. 

Badošek informuje, že na připomínkách již dříve senátoři spolupracovali společně 

s vedením PdF a ty byly předány jednotně za fakultu. 

Ad 12) Informace o investiční výstavbě Ostravské univerzity na Černé louce 

Plevova vyzvala vedení OU, aby AS OU jako na každém jednání informoval senátory o 

pokračování stavby. 

Plevová předává slovo kvestorovi. Kvestor informuje, že pan Fabián se nemůže připojit. 

Prosí o posečkání. Plevová dává prostor k vyřešení technického problému a přechází 

k bodu 13.  

Ad 13) Informace o Studijním a zkušebním řádu OU 

Dne 26. 10. Plevová přeposlala senátorům informaci od pana prorektora Zářického, 

ten nyní dodává, že studijní a zkušební řád z roku 2018 je dokument velmi rozsáhlý a 

obsahuje veškeré informace týkající se studia a zkoušení. 

Na počátku roku 2019 vzešla idea od fakult, že by se měla připravit novela. Na konci 

roku byla nová studie hotová a poté na začátku roku 2020 představena na kolegiu 

rektora. Dále jsme čekali na stanovisko vedení fakult. Děkani se domnívali, že vyjde 

novela vysokoškolského zákona. Po dohodě s fakultami jsme se dohodli, že novela 

zatím předložena nebude. V tuto chvíli víme, že novela vysokoškolského zákona by 

měla vyjít v platnost k 1. 9. 2021. Už teď víme, že některé novinky již musíme zohlednit 

i v našem zkušebním a studijním řádě. Proto se vedení OU rozhodlo počkat na vydání 

novely vysokoškolského zákona. Proto již teď víme, že novelizovat dokument OU 

můžeme očekávat v druhé polovině roku 2021. 

Plevová otevírá diskuzi. 
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Rumpel se ptá na návrh vypuštění některých ustanovení, které nejsou 

kontraproduktivní, týkající se doktorského studia. Týká se to situace, kdy student 

nemůže jít ke státní doktorské zkoušce, pokud nemá veškeré zkoušky. S tím, že státní 

doktorská zkouška je také zkouška. 

Zářický komentuje, že proces musí být naprosto shodný. Pokud zapracujeme 

požadované změny jednu či více, tak potom předložíme vše právnímu oddělení, pak 

kolegiu rektora, a nakonec teprve senátorům. Je to dlouhý proces. Pokud se jedná o 

závažnou věc, Zářický navrhuje, předložit hned. Navrhuje únor či březen, ale to již 

v květnu nebo červnu vedení má v plánu předložit celou kompletní strukturu 

připomínkovanou ze strany fakult a děkanů. Zářický se domnívá, že 1. 9. vejde 

v platnost nový zákon a má tedy nyní smysl vyčkat na novelu zákona do září. Rumpel 

souhlasí a potvrzuje, že v tomto případě asi bude lepší počkat na novelu 

vysokoškolského zákona. 

Plevová se vrací k bodu 12, zda je již vše v pořádku. Fux hodnotí stavbu, že donedávna 

běžela stavba hladce a dokonce rychleji, než vedení OU předpokládalo. Dnes jsme ve 

stavu, že jsme v kolizi se stavebním povolením. Z různých důvodů i vzhledem ke COVID-

u se věc zdržela. Před 10 dny zhotovitel sdělil, že aby se nedostal do kolize, tak že 

přerušuje stavbu u budovy FU. Vedení OU nařídilo veškeré kapacity přesunout na 

druhou budovu. Vedení OU má snahu v co nejkratším termínu vyřídit administrativní 

věci. V tuto chvíli máme významnou část za sebou, jsme v intenzivním jednání 

s vedením města, jsme v kontaktu s příslušnými orgány. Vedení OU předpokládá, že 

v horizontu několika týdnu by měla stavba pokračovat v plném rozsahu. Stále je vedení 

OU v kontaktu se zhotovitelem stavby, informace doběhla i na MŠMT a je se situací 

obeznámeno. Tento problém by se neměl promítnout do termínu dokončení stavby a 

čerpání dotace. 

Plevová otevírá diskuzi. Dotazy nejsou. Připojuje se pan Fabián. Pokračuje Svoboda. 

Svoboda komentuje, že Fux shrnul veškeré informace, které se staly za poslední dva 

týdny. Současně jsme v období běžícího územního řízení a čekáme na lhůtu 15 dnů, kdy 

bude územní rozhodnutí vydáno. Pak bude vedení OU žádat o povolení změny stavby 

před dokončením.   
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Fabián doplňuje, že je několik změn územního řízení. 

FU: jedná se zde o zahájení o změně územního rozhodnutí, které bylo zahájeno minulý 

týden ve čtvrtek. Problematice se věnuje stavební úřad. 

Na FU je zahájeno územní řízení, které bylo započato minulý týden ve čtvrtek. Této 

problematice se věnuje stavební úřad, pokud se nikdo neodvolá, tak potom mezi 15. 

12. a 18. 12. uplyne lhůta, pokud všichni budou souhlasit a pokud nebude žádná 

námitka, tak úřad vydá souhlas se změnou územního rozhodnutí a může se podat 

žádost o změnu stavby před dokončením. 

Plevová se ptá, zda se stane něco nového během 14 následujících dnů, kdy je další 

jednání AS OU. Fux potvrzuje, že bude na jednání opět přítomen a pokud něco nového 

nastane, podá aktuální informace. 

Velek k tématu doplnil informace z titulu své funkce předsedy AS FU OU. Fakultní senát 

měl bod Nová budova FU OU na schůzi 24. 11. 2020. Jelikož zápis ze schůze ještě vzniká, 

shrnul Velek informace podané na schůzi a doplnil to, co AS OU přednesli Fabián a 

Svoboda. Na úvod Velek připomněl, že stavba byla zastavena zhotovitelem proto, že 

OU nemá v pořádku dokumentaci ke stavbě. Fakultní senát byl upozorněn fakultním 

tajemníkem Ing. Maurycem, že lze počítat s tím, že se zastavení stavby negativně 

promítne do rozpočtu s ohledem na pronájmy stavební techniky, kterou firma nebude 

demontovat a převážet: ponechá ji k dispozici pro případ, že stavební dokumentace 

bude v pořádku a zhotoviteli nebude nic bránit v obnovení stavebních prací. 

Fabián doplňuje, že veškerá kapacita je přesunuta na budovu sportu. Zhotovitel tvrdí, 

že vznikají finanční vícenáklady, a dodává že náklady budou ještě diskutovány. Možné 

vícenáklady vzniknout mohou. Je to stále v jednání, dodává Fux. 

Ad 14) Různé 

Plevová otevřela bod různé. Velek se ptá, že byl v univerzitním knihkupectví a chtěl 

uplatnit slevu, přičemž sleva nebyla uplatněna. Knihu musíme dnes kupovat přes E-

shop, ale nelze uplatnit slevy, dodává Velek. Ve čtvrtek se dle opatření vlády otevřou 
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knihkupectví, potvrzuje Plevová. Dotazuje se dále směrem k panu kvestorovi. Fux o 

slevě nemá žádné informace.  

Plevová ukončila online jednání akademického senátu v 15:29. 
Zapsala: Murinová, Plevová 
Verifikovala: Plevová 
Ostrava, 12. 12. 2020 


