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Zápis ze zasedání AS OU 18. 10. 2021 

Číslo jednací: OU-90483/90-2021 

Prezenční listina:  
 
Přítomni: Bar, Barot, Cieslar, Čech, Dolný, Drgová, Holešová, Jermář, Kadlec, Kyšková, Lipina, Lisník, 
Malina, Malůš, Martínek, Murinová, Musialová, Novotný, Popelka, Pumprová, Rodek, Rumpel, Slovák 
Lukáš, Slovák Svatopluk, Sobotka, Sochorová, Stanková, Špunda, Tichá, Václavíková, Velek, Vovk, 
Zahradník. 
 
Vedení: Lata (rektor), Fux 
Hosté: Šumberová (kancléřka), Pala (IT podpora) 
Omluveni: Pantálek, Palička, Sumec 
 
 
Přítomných akademiků: 24 
Přítomných studentů: 8 
 
 
Jednání bylo zahájeno ve 13.04 hod. 
Počet senátorů v době zahájení jednání: 26, zastoupeny obě komory. AS OU je usnášeníschopný. 
Václavíková zahájila jednání a přivítala senátory i hosty. 
 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
Václavíková informovala o doplnění programu o bod 6, který byl dodán 4. 10. 2021 a doplnění bodu 

7. Z důvodu nezahrnutí těchto bodů v programu zveřejněném 14 dní před zasedáním AS OU dle JŘ AS 

OU čl. 9, odst. 3) vyzvala senátory k hlasování o souhlasu s jejich přidáním do programu jednání AS 

OU. 

Navržený program: 

1) Schválení programu zasedání AS OU 
2) Kontrola hlasování per-rollam č. 01/2021 
3) Informace o změnách ve složení AS OU 
4) Návrh na úpravu Řádu výběrového řízení OU 
5) Zpráva z evaluace výuky LS 2020/2021 
6) Projednání záměru rektora Ostravské univerzity odvolat prof. PhDr. Darju Jarošovou, Ph.D. z 

funkce (postavení) členky Etické komise Ostravské univerzity a současné projednání záměru 
rektora Ostravské univerzity jmenovat prof. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. do funkce (postavení) 
člena Etické komise Ostravské univerzity. 

7) Harmonogram doplňujících voleb do kurie akademiků za FSS 
8) Různé 
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Václavíková otevřela diskusi k úpravě programu. 
Žádné připomínky k úpravě programu. 
 
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navržený program zasedání. 
Hlasování: 
Pro: 26   Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
 

2. Kontrola hlasování per-rollam č. 01/2021 
 

V období 25.6.-2.7.2021 proběhlo elektronickou formou hlasování per-rollam 01/2021, protokol byl 
zveřejněn 2.7.2021. Kontrola správnosti byla provedena skrutátory na dnešním zasedání: (Čech, 
Tichá, Musialová). Hlasování proběhlo regulérně. 
 
Dostavila se senátorka Murinová. 

 
3. Informace o změnách ve složení AS OU 

 
Václavíková informovala o změnách ve složení AS OU: 

a. AK za FU: doc. Vovk nahradil doc. Kalhouse (ukončení mandátu dle VŘ AS OU čl. 4, 
odst. 6b neslučitelnost s funkcí děkana),  

b. SK za LF: MUDr. Palička zpět ve funkci po dočasném pozastavení mandátu z důvodu 
přechodu na bezprostředně následující studium na téže fakultě, mandát zaniká Bc. 
Skopelidou (dle VŘ AS OU, čl. 8, odst. 8),  

c. FSS: odstoupila doc. Krhutová (písemné prohlášení o vzdání se funkce VŘ AS OU, čl. 
4, odst. 6c) – není náhradník, budou se vyhlašovat doplňující volby do AK za FSS, 

d. PdF: Mgr. Jan Malůš zpět ve funkci po dočasném pozastavení mandátu z důvodu 
přechodu na bezprostředně následující studium na téže fakultě, mandát zaniká 
Kučákové (dle VŘ AS OU, čl. 8, odst. 8). 

e. Mgr. David Miffek ukončil studium ke dni 27.9.2021, a nepokračuje v dalším studiu. 
Po dodání oficiálních informací ze studijního oddělení FF byla oslovena dneska 
náhradnice, Bc. Jana Hájková, která je náhradnicí, nyní se studijním číslem A21047. 
Václavíková opětovně vyzvala studenty, aby v případě změn ve statutu studenta 
(ukončení nebo přerušení studia, změna studijního čísla atd.) neprodleně informovali 
vedení AS OU. 
 

Aktuálně má tedy senát o jednoho člena méně. Složení je vždy obratem aktualizováno na webu OU. 
 
Dostavil se senátor Vovk. 
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4. Návrh na úpravu Řádu výběrového řízení OU 
 
Komentář: Na základě půlroční zkušenosti s aplikací nového Řádu výběrového řízení OU navrhuje 
vedení univerzity úpravu vybraných ustanovení Řádu. Jedná se zejména o úpravu situace, kdy 
stávající zaměstnanec mění pracovní místo nebo se mu přidává další pracovní místo (další druh 
práce). 
Přílohy: Příloha č. 1: Řád výběrového řízení OU 

2021-10-15_Zápis_LK_AS_OU_k_ŘVŘ.docx 
 
 
Václavíková předala slovo rektorovi. 
 
Rektor uvedl, že s úpravami Řádu výběrových řízení byl AS seznámen. Vyzval senátory k dotazům. 
Nikdo žádný dotaz nevznesl. 
 
Václavíková požádala předsedkyni Legislativní komise AS OU, Musialovou, o stručné shrnutí výsledků 
jednání LK AS OU.  
Musialová informovala o tom, že legislativní komise (členové: …) prošla celý dokument a komise 
navrhuje změny ve čl. 1, čl. 3, čl. 4, čl. 5, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 10. Navrhované změny a připomínky 
komise jsou uvedeny v přiloženém dokumentu 2021-10-15_Zápis_LK_AS_OU_k_ŘVŘ.docx 
 
Dostavila se senátorka Kyšková. 
 
Rektor poděkoval za pečlivou oponenturu, okomentoval jednotlivé připomínky a vysvětlil senátorům 
některé body, které komise připomínkovala.  
Kancléřka také okomentovala připomínky komise a vysvětlila, proč jsou použity konkrétní formulace.  
 
Dostavili se senátoři Špunda, Popelka, Malina. 
 
Kancléřka dále členům AS vysvětlovala, proč jsou použity konkrétní formulace u dalších 
připomínkovaných článků. Mimo jiné uvedla, že dle Zákoníku práce a vysokoškolského zákona není 
možné jmenovat Vedoucího katedry, pokud pod sebou nemá další vedoucí.  
Následovala diskuse k podnětům LK AS OU především nutnosti přítomnosti externisty ve výběrové 
komisi a možnosti přijímání studentů do pracovního poměru bez VŘ. 
 
Rektor objasnil důvody, proč je přítomnost externisty důležitá. Dále bylo objasněno, že přijímání 
studentů do pracovního poměru vez VŘ je z důvodu realizace projektů, kde předem, při podávání 
žádosti o grant, není jasné, která osoba tuto pozici bude zastávat. 
 
Dostavila se senátorka Drgová.  
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Následně po diskusi bylo do ŘVŘ doplněno znění článku 2, bod 1g. 
 
Návrh na usnesení AS OU: 
AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném 
znění, schvaluje Řád výběrového řízení OU v předložené verzi s doplněním čl. 2 bod 1 g: V případě 
obsazení pracovního místa, které bylo předmětem veřejné soutěže o podporu z mimouniverzitních 
zdrojů, studentem OU za předpokladu, že druh práce souvisí se studijním programem, do kterého je 
student přijat, student splňuje kvalifikační a další předpoklady obsazovaného pracovního místa a 
vedoucí zaměstnanec obsazovaného pracovního místa s tímto postupem souhlasí;.  
 
Hlasování:  
Pro: 33   Proti: 0    Zdrželo se: 0 
 
 

5. Zpráva z evaluace výuky LS 2020/2021 
Komentář: Vedení OU předkládá AS OU na vědomí souhrnnou zprávu o výsledcích evaluace za letní 
semestr 2020/2021. 
Přílohy: Příloha č. 2 Zpráva z evaluace výuky LS 2020/2021 (bude dodána týden před zasedání AS OU) 
 
Kancléřka okomentovala přílohu, uvedla, že stále chybí zpráva o evaluaci z FU, způsobeno volbou 
nového děkana a volbami nového vedení FU. Kancléřka představila novou aplikaci k evaluaci.  
 
Následovala diskuse k malé účasti studentů v anketě. 
Diskuse byla uzavřena s tím, že studentská komora AS OU navrhne případné náměty, které by mohly 
účast v evaluaci podpořit. Následně je bude prezentovat rektorovi. 
 
Návrh na usnesení AS OU: AS OU bere na vědomí zprávu z evaluace výuky za LS 2020/2021.  
 
 

6. Projednání záměru rektora Ostravské univerzity odvolat prof. PhDr. Darju Jarošovou, Ph.D. 
z funkce (postavení) členky Etické komise Ostravské univerzity a současné projednání 
záměru rektora Ostravské univerzity jmenovat prof. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. do funkce 
(postavení) člena Etické komise Ostravské univerzity. 

 
Komentář: Rektor oznamuje AS OU dle článku 7 odst. 3 Etického kodexu Ostravské univerzity záměr 
odvolat prof. PhDr. Darju Jarošovou, Ph.D. z funkce (postavení) členky Etické komise Ostravské 
univerzity a současně hodlám jmenovat prof. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D. do funkce (postavení) člena 
Etické komise Ostravské univerzity.  
 
Rektor okomentoval změnu v Etické komisi OU. 
 
Václavíková doplnila, že účinnost změny je vázána na schválení VR OU a doplnila, že by bylo dobré, 
aby změny probíhaly v době, kdy daný orgán aktuálně nic neprojednává.  
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7. Harmonogram doplňujících voleb do kurie akademiků za FSS 
Jak již bylo avizováno, z důvodu absence náhradníků do kurie akademiků za FSS je nutno vyhlásit 
doplňující volby. Václavíková o této skutečnosti informovala předsedkyni Volební komise AS OU, 
Stankovou, dne 29. 9. 2021 a požádala ji, aby svolala zasedání VK AS OU a sestavili harmonogram 
doplňujících voleb. 
 
Václavíková předala slovo Stankové, jakožto předsedkyni VK AS OU. 
 
Stanková se omluvila za pozdější doručení, požádala o schválení harmonogramu, uvedla, že jsou 
dodrženy veškeré lhůty. Uvedla, že v příloze je formální dokument Formulář pro návrh kandidáta. 
 
K harmonogramu nebyly dotazy. 
 
Přílohy: Harmonogram_dop_voleb_FSS.docx  

Formular_pro_navrh_kandidata_AS_OU.doc 
 
 
Návrh na usnesení AS OU: AS OU schvaluje předložený harmonogram doplňujících voleb do kurie 
akademiků AS OU za FSS v předložené podobě.  
 
Hlasování:  
Pro: 33   Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
 
 

8. Různé: 
a. Informace o výstavbě na Černé louce: nový návrh 

 
Komentář: AS OU na svém zasedání 15. 6. 2020 schválil usnesení o požadavku, aby vedení OU 
pravidelně předkládalo informace o vývoji projektu „Černá louka“, zejména s ohledem na 
finanční náklady. 
 
Václavíková informovala, že s ohledem na to, že nyní je nové složení AS OU a zároveň 
s ohledem na počet předložených návrhů na zasedání v červnu požádala vedení OU, aby na 
červnové zasedání (2021) informaci prozatím nedávalo. Nyní vyzvala senátory k diskusi nad 
případným jiným modelem informovanosti, protože podkladů na jednotlivá zasedání bývá 
mnoho a není tak dostatečný prostor pro tento bod.  
Zároveň poukázala na to, že pokud se jedná o obecné informování, není předem jasné, jaké 
případné hosty k této tematice pozvat. 
Navrhuje postupovat podobně, jak tomu je například u diskuse nad rozpočtem, či jinými 
dokumenty, a to: sesbírat předem konkrétní dotazy od senátorů k dané problematice (tj. 
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konkrétní otázky, které AS OU má), požádat vedení OU o písemné vyjádření se k dotazům 
a na základě potřeby zařadit konkrétní dotazy na další zasedání. 
Václavíková vyzvala senátory k diskusi. 
 
Senátoři se shodli na tom, že nyní sesbírají prostřednictvím předsedy AS OU podněty 
a konkrétní dotazy k této tematice do 30. 11. 2021 a projednání bude zařazeno na lednové 
výjezdním zasedání AS OU. 
 
Zahradník zmínil, že OU je jedinou univerzitou, která historicky neměla vlastní sportoviště. 
Souhlasí, že na Výjezdním zasedání by bylo vhodné vystoupit a informovat senátory.  
 
Jeden senátor opustil zasedání AS.  
 
Návrh usnesení AS OU: AS OU předloží vedení OU do 30.11.2021 dotazy k výstavbě na Černé 
louce. Vedení OU tyto dotazy zodpoví členům AS na Výjezdním zasedání v lednu 2022.   
 
Hlasování: 
Pro: 32   Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
 
Návrh usnesení AS OU: AS ruší usnesení z 15. 6. 2020, že vedení OU bude pravidelně vedení 
předkládat konkrétní dotazy k výstavbě k projektu „Černá louka“ na každém zasedání. 
 
Hlasování: 
Pro: 32   Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
 
 

b. Výjezdní zasedání leden 2022 – sumarizace 
 
Václavíková informovala, že do 17. 10. 2021 bylo možné evidovat svou účast na výjezdním zasedání 
AS OU v lednu. Na základě podkladů předá informace o počtu účastníků za AS OU vedení OU, které 
přislíbilo administrativní zajištění výjezdního zasedání. 
 
Prosí vedení OU, aby výběr místa realizace byl naplánován na místě s dobrou dostupností hromadnou 
dopravou a ideálně v lokaci do 50 km od Ostravy. Také upozorňuje na potřebu zajistit možnost 
bezlepkového stravování. Dále zdůraznila povinnost streamu ze zasedání, proto prosí, aby byla 
zajištěna možnost pevného připojení z místnosti, kde bude probíhat jednání. Účast technika bude 
hrazena z prostředků AS OU. 
 
Dotázala se ještě, zda senátoři, kteří se neoznačili v souboru opravdu neplánují být přítomni. 
 
Ozvali se někteří senátoři, že zapomněli. AS vedení OU doručí seznam senátorů do konce týdne.  
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Václavíková dále informovala, že by bylo dobré, aby záloha za ubytování a stravu byla uhrazena 
z prostředků rozpočtu AS OU na rok 2021, kdy byly na tuto akci vyčleněny finanční prostředky ve výši 
78 000,-Kč, a požádala vedení OU, aby případně vyčlenilo finance i na rok 2021 (cestovné + doplatek 
na vyúčtování SC senátorů).  
 
Kancléřka odpověděla, že nebude náklady možné čerpat z financí pro 2021. Václavíková se tedy 
ohledně financování domluví s vedením OU. 
 
Informace o tom, jak vypsat cestovní příkaz bude senátorům zaslán emailem a.senat@osu.cz. 
 
Proběhla krátká diskuse k zajištění programu a dopravy.  
 
 

c. Studentská komora RVŠ – nominace delegáta a náhradníka. 
 
Ožana oslovil předsedkyni, že aktuálně nemá OU v SK RVŠ zástupce, bývalí členové již nejsou 
studenti. Nicméně RVŠ o faktu, že bývalí zástupci za OU již nestudují, nemá informaci. Až bude tedy 
vyjasněno, že je potřeba delegovat nové zástupce, AS OU ve spolupráci s vedením OU navrhnou 
delegáty. 
 
 

d. Doplnění LK AS OU studentem 
Mgr. Miffek skončil studium, byl členem LK AS OU, je tedy třeba zvolit jeho nástupce. Lukáš Slovák 
navrhuje studenta Sobotku jako člena legislativní komory. Sobotka souhlasí s nominací. 
 

Hlasování: 
Pro: 30  Proti: 0   Zdrželo se: 1 

 
e. Informace o Černé louce 

Rektor uvedl, že zatím nejsou žádné konkrétní zprávy od zhotovitele, že stavbu na Černé louce 
nestihne v termínu. Ale rektor se bohužel obává, že k tomu s největší pravděpodobností dojde, 
protože objektivně je aktuální situace ve stavebnictví taková.  
 

f. Problém s mandátem v AS PřF 
Malina vystoupil s dotazem ohledně problému v AS PřF. 
Nastala situace, že studentka proaktivně řešila svůj přechod v rámci doktorského studia na nový 
obor, a to z důvodu nahrazení stávajícího SP novou akreditací. Obrátila se s předstihem na předsedu 
AS PřF, zda pokud k 30. 8. 2021 ukončí jedno a od 1. 9. 2021 zahájí druhé studium, bude to tak 
v pořádku a neztratí svůj mandát v AS PřF, neboť tato data bylo možné uvést i jinak. Předseda po 
dobu 3 týdnů na email nereagoval, posléze ji informoval, že je to tak v pořádku. Před dalším 
zasedáním se ale obrátil na právní oddělení OU a to se vyjádřilo, že z důvodu, že zde není kontinuita, 
mandát ztrácí.  

mailto:a.senat@osu.cz
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Rodek opustil zasedání AS.  
 
Předseda AS PřF povolal náhradníka, nicméně na nejbližším zasedání se tento problém otevřel 
a vyvolal další schůzky, ohledně legislativy, kterou se má situace řídit. 
 
Bar se dotázal, zda je nutné za všech okolností respektovat názor právního oddělení.  
 
Kancléřka objasnila stav. Právní oddělení dalo pouze doporučení, ale manažerské rozhodnutí musí 
učinit někdo jiný, o tom, kdo by měl mít mandát by měl nejspíš hlasovat AS PřF. Obě varianty jsou ale 
sporné, kdyby se následně projednávalo v nějaké souvislosti u soudu, rozhodnutí je na soudu. Dále 
vysvětlila, že je dobře, když je ošetřeno navazující studium. Tuto situaci by to tedy neošetřilo, protože 
tato studentka přecházela z doktorského studia na doktorské studium. Je to legislativní chyba, které 
si zřejmě doposud nikdo nevšiml.  
 
Václavíková doplnila, že to je to, co bude následovat dále. Ale aktuálně je nutné vyřešit tuto 
konkrétní situaci. 
 
Rektor uvedl, že toto musí rozhodnout senát. 
 

g. LK AS OU 
Musialová vyzvala senátory k účasti v legislativní komisi, stále je zde volné místo, počet členů není 
omezen. 

 
h. Způsob realizace hlasování per rollam 

Jermář se dotázal, zda by per rollam hlasování nešlo přesunout do MS Teams. 
Václavíková uvedla, že je nutné toto dohledat v Jednacím řádu, ale že se domnívá, že tam je uvedeno, 
že se hlasuje elektronicky přes email.  
 
Zasedání skončilo v 15:40. 
 
Zapsala: Adriana Kubisová 
Verifikoval: Václavíková 
Ostrava, 21. 10. 2021 
Celé znění záznamu:  
https://web.microsoftstream.com/video/02963266-75b3-4c19-bc06-a8f5560bc62a 
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