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Zápis ze zasedání AS OU 24. 5. 2021 

Číslo jednací: OU-33848/90-2021 

Prezenční listina 
 
Přítomni: Bar, Barot, Cieslar, Čech, Dolný, Drgová, Holešová, Jermář, Kadlec, Kalhous, Krhutová, 
Kyšková, Lipina, Lisník, Malina, Malůš, Martínek, Miffek, Murinová, Musialová, Palička, Pantalek, 
Popelka, Pumprová, Rodek, Rumpel, Slovák Lukáš, Slovák Svatopluk, Sobotka, Sochorová, Stanková, 
Sumec, Špunda, Tichá, Václavíková, Velek, Zahradník. 
Vedení: Drozd, Fux, Hájek, Lata, Tomášková, Zářický 
Hosté: Pala (IT podpora), Smolka (předseda VK AS OU), Šumberová (kancléřka) 
Omluveni: Novotný 
 
Přítomných akademiků: 24 
Přítomných studentů: 13 
 
Datum, čas, místo: pondělí 24. 5. 2021, 13:00 hodin, prostřednictvím ZOOM 
 
Program zasedání 

1. Volba předsedy/předsedkyně AS OU. 

2. Volba ostatních členů vedení AS OU. 

3. Projednání návrhu stipendijního programu Ostravské univerzity. 

4. Různé. 

00:00:00 Smolka, jakožto předseda Volební komise AS OU, zahájil ustavující zasedání AS OU v 13:01 
hod. online formou.  
00:00:39 Rektor přivítal nové senátory a poděkoval Smolkovi za bezproblémový průběh voleb.  
00:01:04 Smolka také poděkoval a zahájil samotné jednání. 
 

Počet senátorů v době zahájení jednání: 34 (v čase 13:02 hod.). AS OU je usnášeníschopný. 

Ad 1) Schválení programu jednání AS OU 

00:01:22 Pala nasdílel program jednání.  
00:01:53 Smolka požádal o hlasování o programu. Hlasuje 34 senátorů. 
 
Hlasování  
Usnesení: AS OU schvaluje výše uvedený program zasedání.  
Výsledek hlasování: pro: 34, proti: 0, zdrželi se: 0. 
Usnesení bylo přijato. 
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Ad 2) Volba předsedy/předsedkyně AS OU. 

 
00:03:27 Smolka otevírá další bod a vyzývá k návrhům kandidátů na předsedu AS OU. 
00:04:13 Zahradník navrhuje Dolného.  
00:04:43 Dolný kandidaturu přijímá. 
00:04:45 Špunda navrhuje také Dolného, návrh Dolný přijímá. 
00:05:05 Sochorová navrhuje Václavíkovou. 
00:05:25 Václavíková kandidaturu přijímá. 
00:05:50 Smolka vyzývá k dalším návrhům. 
Další návrhy nejsou. 
00:06:45 Smolka uzavírá první kolo návrhů a otevírá hlasování. 
00:08:22 Pala spouští hlasování. 
Velek přišel. 
Drgová přišla. 
 
Počet senátorů v době zahájení tajného hlasování: 36, Václavíková oznamuje, že se zdržuje hlasování, 
hlasuje tedy 35 senátorů. 
Hlasování tajné 
Usnesení: Dle článku 18 odstavce 1 Volebního řádu AS OU volím kandidáta na předsedu AS OU – 
Dolný/Václavíková. 
Výsledek hlasování: pro Dolného: 15, pro Václavíkovou: 20. 
 

00:09:54 Smolka uzavírá hlasování – na základě prvního kola v souladu s VŘ AS OU nebyl zvolen 
předseda AS OU, neboť nikdo nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Do druhého kola 
první volby postupují oba kandidáti. 

00:10:32 Dolný se ptá, zda se nezahrne do hlasování možnost „zdržuji se“. 
00:11:10 Smolka upřesňuje, že to není třeba, že se hlasuje o jménech, a buď si jméno vyberete, nebo 
ne. 
00:11:25 Velek se táže, zda se započetl jeho hlas, protože se připojil během hlasování. Pala odpovídá, 
že ano. 
00:12:47 Holešová požádala o možnost představení se kandidátů.  
00:13:17 Smolka souhlasí a dává prostor kandidátům se představit.  
00:13:36 Dolný se představuje. 
00:14:14 Václavíková se představuje. 
00:14:40 Smolka dává prostor pro případné dotazy na kandidáty. 
Dotazy žádné nejsou. 
 
 
Počet senátorů v době zahájení tajného hlasování: 36, Václavíková oznamuje, že se zdržuje hlasování, 
hlasuje tedy 35 senátorů. 
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00:15:50 Hlasování tajné 
Usnesení: Dle článku 18 odstavce 1 Volebního řádu AS OU volím kandidáta na předsedu AS OU – 
Dolný/Václavíková. 
Výsledek hlasování: pro Dolného: 12, pro Václavíkovou: 23. 
 
00:16:56 Smolka konstatuje, že Václavíková byla zvolena předsedou AS OU. Předává jí řízení, připomíná 
nutnost převzetí agendy a volbu komisí AS OU.  
00:18:03 Václavíková požádala Smolku o přítomnost během volby místopředsedů. 
 
Ad 3) Volba ostatních členů vedení AS OU. 

 

00:18:58 Václavíková otevírá diskusi k volbě místopředsedy za kurii akademiků (volí pouze akademici). 
00:19:49 Dolný pogratuloval Václavíkové a navrhuje na místopředsedu Čecha. 
00:20:30 Čech kandidaturu přijímá. 
00:20:41 Popelka navrhuje také Čecha. 
00:21:20 Bar navrhuje Slováka Svatopluka. 
00:21:42 Slovák S. kandidaturu přijímá.  
Další návrhy nejsou. 
00:22:25 Václavíková požádala kandidáty o to, aby se  představili. 
00:22:35 Čech se představuje. 
00:23:08 Slovák S. se představuje. 
00:23:45 Václavíková vyzvala k případným dotazům. 
 
Počet senátorů akademiků v době zahájení tajného hlasování: 24 akademiků, Čech a Slovák S. se zdržují 
hlasování, hlasuje 22 akademiků. 
 
00:28:40 Hlasování tajné (kurie akademiků) 
Usnesení: Dle článku 18 odstavce 3 Volebního řádu AS OU volím kandidáta na předsedu komory 
akademiků AS OU – Čech/Slovák S. 
Výsledek hlasování: pro Čecha: 14, pro Slováka S.: 8. 
 
00:29:58 Václavíková konstatuje, že Čech byl zvolen místopředsedou AS OU za kurii akademiků, 
protože získal nadpoloviční většinu všech členů kurie akademiků AS OU.  
 
Poděkovala oběma kandidátům. 
00:30:37 Čech poděkoval. 
00:30:45 Slovák S. pogratuloval Čechovi. 
 
00:30:57 Václavíková otevírá volbu místopředsedy za kurii studentů a vyzývá k návrhům. 
00:31:16 Kyšková navrhuje Paličku. 
00:31:33 Palička kandidaturu přijímá. 
00:31:46 Drgová navrhuje Malinu. 
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00:32:12 Malina kandidaturu přijímá. 
00:32:40 Miffek navrhuje Slováka Lukáše. 
00:32:53 Slovák L. kandidaturu přijímá. 
00:33:15 Murinová se ptá, ze které fakulty je senátor Malina. 
00:34:14 Václavíková žádá kandidáty o to, aby se představili. 
Malůš se připojil. 
00:34:25 Palička se představuje. 
00:35:05 Malina se představuje. 
00:35:47 Slovák L. se představuje. 
00:37:43 Palička se doptává na způsob volby, zda je možné se zdržet. 
00:38:00 Václavíková vysvětluje způsob volby. 
00:38:48 Smolka upřesňuje. 
 

Počet senátorů studentů v době zahájení tajného hlasování: 13 studentů. 
 
00:41:52 Hlasování tajné (kurie studentů) 
Usnesení: Dle článku 18 odstavce 3 Volebního řádu AS OU volím kandidáta na předsedu komory 
studentů AS OU – Palička/Malina/Slovák L. 
Výsledek hlasování: pro Paličku: 5, pro Malinu: 2, pro Slováka L..:5, zdržel se: 1. 
 
00:44:22 Václavíková konstatuje, že místopředseda kurie studentů AS OU zvolen v první volbě nebyl, 
protože žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu všech hlasů kurie studentů. Palička a Slovák L. 
postupují do dalšího kola, jelikož získali stejný počet hlasů. Václavíková poděkovala Malinovi.  
Václavíková otevřela druhé kolo první volby. 
 
Počet senátorů studentů v době zahájení druhého tajného hlasování: 13 studentů, Slovák L. se zdržuje 
hlasování, hlasuje 12 studentů. 
 
00:49:37 Hlasování tajné (kurie studentů) 
Usnesení: Dle článku 18 odstavce 3 Volebního řádu AS OU volím kandidáta na předsedu komory 
studentů AS OU – Palička/Slovák L. 
Výsledek hlasování: pro Paličku: 5, pro Slováka L..:7. 
 
00:50:42 Václavíková konstatuje, že Slovák L. byl zvolen místopředsedou AS OU za kurii studentů, 
protože získal nadpoloviční většinu hlasů.  
Poděkovala všem kandidátům. 
 
00:51:10 Václavíková konstatuje, že tím je vedení AS OU zvoleno. Poděkovala Smolkovi. 
00:52:00 Smolka popřál senátorům hodně zdaru, odpojil se ze zasedání. 
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Ad 3) Projednání návrhu stipendijního programu Ostravské univerzity. 

 

Komentář: Rektor OU předkládá AS OU k projednání v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu 
Ostravské univerzity návrh na vyhlášení následujícího stipendijního programu Ostravské univerzity: 
Stipendijní program Ostravské univerzity na podporu talentovaných studentů doktorského studia v 
prvním ročníku 
Jedná se o stipendijní program, v rámci kterého budou moci být přiznávána stipendia talentovaným 
studentům prvních ročníků doktorských studijních programů na OU v celkové výši 15 tis. 
Kč/měsíčně/student. Stipendijní program je financován z prostředků určených na rozvoj Ostravské 
univerzity. 
 
00:52:19 Václavíková dává slovo vedení OU ohledně představení dokumentu. 
00:52:34 Rektor pogratuloval vedení AS OU. Předal slovo prorektoru Drozdovi. 
00:53:09 Prorektor Drozd představil předložený materiál. 
00:55:36 Václavíková otevírá diskusi. 
00:56:10 Špunda konstatuje, že se jedná o dobrý program, a táže se, zda částka 15 tis. odpovídá stejné 
částce jako je podpora MSK. 
00:56:48 Drozd odpovídá. 
00:58:15 Václavíková se ptá, zda příspěvek pracoviště 5000 Kč může být vyplacen z jakýchkoliv 
prostředků, nebo je to omezeno a zda není stanoven limit pro maximální částku, kterou student může 
obdržet formou stipendia od univerzity. 
00:59:08 Drozd odpovídá. 
00:59:47 Lipina se ptá, zda se s ohledem na fakt, že stipendium je určeno pouze pro prezenční formu 
studia, neuvažuje o rozšíření programu i pro kombinované studenty. 
01:00:05 Drozd odpovídá. 
01:00:50 Palička měl stejnou otázku. 
01:01:16 Velek se táže na čl. 5, konkrétně co se myslí pracovištěm školitele. 
01:01:50 Drozd vysvětluje.  
01:02:08 Velek upřesňuje dotaz. 
01:02:23 Drozd odpovídá. 
01:02:58 Václavíková ukončuje diskusi, protože již další dotazy nejsou.  
  
Počet senátorů v době zahájení  hlasování: 37. 
 
01:03:58 Hlasování  
Usnesení: AS OU v souladu s čl. 3 odst. 1 Stipendijního řádu Ostravské univerzity bere na vědomí 
návrh na vyhlášení Stipendijního programu Ostravské univerzity na podporu talentovaných studentů 
doktorského studia v prvním ročníku. 
Výsledek hlasování: pro: 34, proti: 1, zdrželi se: 2. 
Usnesení bylo přijato. 
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Ad 4) Různé 
 
01:05:06 Václavíková otevírá Různé. Zmiňuje, že nebyl schválen zapisovatel tohoto jednání, a proto 
zápis vyhotoví ona.  
01:06:32 Václavíková zopakovala upozornění Smolky ohledně schválení komisí. Navrhuje jejich 
schvalování na příštím zasedání. 
01:08:04 Čech jako místopředseda potvrzuje možnost sestavení komisí na příštím zasedání. 
01:08:48 Václavíková otevírá diskusi ohledně sestavení komisí. 
01:09:03 Holešová se táže na termín dalšího zasedání a jeho formu. 
01:09:13 Václavíková odpovídá. 
01:11:27 Holešová upřesňuje, že pokud bude zasedání v blízké době, je možné komise zvolit příště. 
01:11:35 Sochorová navrhuje sestavení komisí příště, dodává, že termíny zasedání se odvíjí od setkání 
kolegia rektora. 
01:13:08 Dolný má stejný názor ohledně sestavení komisí. Doplňuje, že senát zasedá minimálně 4x 
ročně. 
01:14:24 Václavíková se doptává vedení OU na termín kolegia rektora. 
01:14:32 Rektor odpovídá, že počítají s termínem zasedání 21. 6. 
01:15:17 Václavíková doporučuje ponechat stanovený termín 21. 6., forma bude upřesněna 
v pozvánce na zasedání. Otevírá diskusi k místu setkávání. 
01:16:20 Sochorová reaguje, že je možné využít prostory auly LF v Zábřehu.  
01:18:16 Bar se doptává na možnost hybridní formy zasedání. 
01:18:41 Václavíková odpovídá, že se domnívá, že hybridní varianta není možná. 
01:19:36 Čech doplňuje, že on-line forma je možná pouze ve výjimečné situaci. 
01:20:21 Václavíková shrnuje diskusi. 
01:21:38 Sochorová doplňuje, že již aulu na další zasedání zablokovala. 
01:21:50 Václavíková děkuje. 
 
01:22:05 Václavíková otevírá další podněty do různého. Podněty nejsou. Václavíková ještě zmiňuje 
možnost případného výjezdního zasedání AS OU v září. 
01:23:18 Rektor doplnil, že vedení uvítá zájem ze strany senátorů o bližší informace a že je rádo 
poskytne. 
01:23:47 Václavíková děkuje. 
 
01:24:04 Václavíková děkuje také Palovi za technické zajištění zasedání. 
01:24:48 Václavíková ukončuje jednání, streamování a záznam.  
 
 
Zapsali: Václavíková 
Verifikoval: Čech 
Ostrava, 25. 5. 2021 
Celé znění záznamu:  
https://web.microsoftstream.com/video/f4485255-01de-40a5-a60f-54f043fdb60a 

https://web.microsoftstream.com/video/f4485255-01de-40a5-a60f-54f043fdb60a

