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Zápis ze zasedání AS OU 20. 12. 2021 

Číslo jednací: OU-104317/90-2021 

Prezenční listina 
 
Přítomni: Bar, Barot, Cieslar, Čech, Dolný, Hájková, Jermář, Kyšková, Lipina, Lisník, Malina, Malůš, 
Martínek, Musialová, Oprchal, Palička, Pumprová, Rodek, Rumpel, Slovák Lukáš, Slovák Svatopluk, 
Sobotka, Sochorová, Stanková, Sumec, Špunda, Tichá, Václavíková, Velek, Vovk,  Zahradník. 
 
Vedení: Lata (rektor), Hájek (prorektor), Fux (kvestor) 
Hosté: Šumberová (kancléřka), Pala (technik)  
Hosté k bodu 2: Ing. Lukáš Straňák (Referát transferu poznatků a technologií OU), Mgr. Lenka 
Szotkowska (Bunkr, o.p.s), Mgr. Martin Sieber, LL. M. (vedoucí právního oddělení OU), doc. PhDr. Alice 
Gojová, Ph.D. (děkanka FSS OU) 
Omluveni: Drgová, Holešová, Murinová, Popelka, Zegzulková 
Nepřítomni: Kadlec, Novotný 
 
Přítomných akademiků: 20 
Přítomných studentů: 11 

 
S ohledem na nouzový stav v ČR proběhlo zasedání AS OU online, od 13.00 hod. přes platformu 
Zoom meeting. 
 
Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hod. 
Počet senátorů v době zahájení jednání: 29, zastoupeny obě komory. AS OU je usnášeníschopný. 
 
Václavíková zahájila jednání a přivítala senátory i hosty. Informovala, že v AS OU je nová senátorka za 
FSS, dr. Zegzulková, která se ze zasedání omluvila. 
Složení AS OU je vždy obratem aktualizováno na webu OU. 
 
 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
 
Na základě žádosti prorektora Hájka, který měl další schůzku od 14. hod., byl návrh programu 
upraven tak, že bod týkající se založení právnické osoby s majetkovou účastí Ostravské univerzity 
(původně jako bod 6) byl přesunut na začátek zasedání. 
 
Upravený návrh programu (původní bod číslo 6 přesunut jako bod 2, ostatní body v navrženém 
pořadí): 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
2. Návrh na založení právnické osoby s majetkovou účastí Ostravské univerzity 
3. Výsledky doplňujících voleb do komory akademických pracovníků za volební obvod FSS 
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4. Projednání záměru rektora Ostravské univerzity jmenovat doc. MgA. Elišku Novotnou do 
funkce (postavení) členky Etické komise Ostravské univerzity a současně projednání záměru 
rektora jmenovat MgA. Václava Rodka, ArtD. do funkce (postavení) náhradníka členky Etické 
komise Ostravské univerzity. 

5. Návrh dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení OU za rok 2020 
6. Úprava Řádu výběrového řízení na OU 
7. Různé 

 
Václavíková otevřela diskusi k úpravě programu. K programu nebyly dotazy.  
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 29. 
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navržený program zasedání. 
Hlasování: 
Pro: 28  Proti: 0   Zdrželo se: 1. 
 
 

2. Návrh na založení právnické osoby s majetkovou účastí Ostravské univerzity 
 
Komentář: Předmětem projednání je vydání stanoviska AS OU k záměru Ostravské univerzity založit 
ve spolupráci s pracovnicemi FSS OU a externími pracovníky společnost s majetkovou účastí OU. 
Hlavním cílem založení společnosti je komercializace know-how dosaženého na pracovišti a transfer 
získaných poznatků do praxe. Předmětným duševním vlastnictvím, které se bude v podobě 
nehmotného vkladu OU do společnosti komercializovat, je know-how z oblasti práce s komunitami 
a související vzdělávací aktivity. Záměr koresponduje s dokumenty OU v oblasti strategického rozvoje 
univerzity, ale také s regionálními a národními politikami v oblasti naplňování společenského dopadu 
a třetí role univerzit ve znalostním a inovačním ekosystému. V rámci České republiky se jedná 
o ojedinělý počin v oblasti společenských věd. 
 
Přílohy: Příloha č. 2 Soubor podkladů k založení právnické osoby OU 
 
Václavíková předala slovo prorektorovi Hájkovi. Hájek stručně okomentoval a požádal zvané hosty (Ing. 
Straňák a Mgr. Sieber) o představení prezentace. 
 
Ing. Straňák a Mgr. Sieber představili celou koncepci v návaznosti na zkušenosti z ČR a především ze 
zahraničí (viz prezentace).  
 
Připojil se Barot a Vovk. 
 
Prorektor Hájek představení celé koncepce doplnil.  
 
Václavíková požádala Musialovou o stanovisko LK AS OU. 
 
Musialová informovala o jednání LK AS OU, které proběhlo za účasti Ing. Straňáka a Mgr. Siebera (viz 
zápis z jednání LK AS OU).  Přítomní členové LK AS OU se shodli na významu a relevanci založení 1. spin-
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offu v oblasti společenských věd na Ostravské univerzitě i v rámci ČR a k návrhu na založení právnické 
osoby s majetkovou účastí Ostravské univerzity – společnosti ROSTEAM, s.r.o. se vyjádřili souhlasným 
stanoviskem.  
 
Následně vyjádřila souhlasné stanovisko také děkanka FSS doc. Gojová a budoucí jednatelka firmy Mgr. 
Szotkowska. 
 
Barot rovněž vyjádřil kladný postoj k návrhu v souvislosti s případným založením klinické školy PdF. 
 
Václavíková otevřela diskusi. Václavíková se zeptala, zda správně chápe, že založení firmy zefektivní a 
zrychlí procesy, které nyní realizujeme např. přes centra CŽV. 
 
Ing. Straňák odpověděl, že ano. 
 
Palička se zeptal, proč nově vznikající spin-off je zaměřen pouze na sociální práce – proč se nezakládá 
rovnou společnost se širším záběrem. 
 
Ing. Straňák a Mgr. Sieber vysvětlili. 
 
Další dotazy nebyly, Vovk se odpojil. V čase hlasování přítomných senátorů: 30. 
 
Usnesení AS OU: AS OU podporuje aktivity spojené se založením právnické osoby s majetkovou účastí 
Ostravské univerzity a vyslovuje souhlasné stanovisko s jejím založením dle předložených materiálů. 
Hlasování: 
Pro: 28  Proti: 0  Zdrželo se: 2. 
 
 
 

3. Výsledky doplňujících voleb do komory akademických pracovníků za volební obvod FSS 
 
Vovk se připojil. 
 
Václavíková předala slovo předsedkyni VK AS OU Stankové.  
 
Stanková informovala o průběhu a výsledcích doplňujících voleb do komory akademiků za FSS. 
Senátorkou do AK AS OU za FSS se stala Mgr. Veronika Mia Zegzulková, Ph.D. 
 
K bodu nebyly žádné dotazy. 
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4. Projednání záměru rektora Ostravské univerzity jmenovat doc. MgA. Elišku Novotnou do 
funkce (postavení) členky Etické komise Ostravské univerzity a současně projednání 
záměru rektora jmenovat MgA. Václava Rodka, ArtD. do funkce (postavení) náhradníka 
členky Etické komise Ostravské univerzity. 

 
Václavíková předala slovo rektorovi. 
 
Rektor sdělil, že aby naplnil povinnost uloženou ustanovením článku 7 odst. 3 Etického kodexu 
Ostravské univerzity, žádal o zařazení níže uvedeného bodu do programu zasedání AS OU.  
Sdělil, že po projednání s děkanem FU hodlá jmenovat doc. MgA. Elišku Novotnou do funkce 
(postavení) členky Etické komise Ostravské univerzity a současně hodlá jmenovat MgA. Václava 
Rodka, ArtD. do funkce (postavení) náhradníka členky Etické komise Ostravské univerzity. Obojí 
s okamžitou účinností. Původní člen EK OU s ohledem na časové vytížení po dohodě odstupuje sám. 
Václavíková otevřela diskusi, otázky ale nebyly žádné. 
 
AS OU bere na vědomí. 
 
 

5. Návrh dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení OU za rok 2020 
 

Komentář: Jako každoročně touto dobou v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách 
předkládá rektor Akademickému senátu dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2020. Dodatek 
reflektuje činnosti univerzity v oblasti zajišťování a hodnocení kvality za rok 2020. 
Přílohy: Příloha č. 1 Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2020 
 
Václavíková předala slovo vedení OU. Rektor požádal kancléřku o představení tohoto bodu. 
 
Kancléřka stručně vysvětlila a shrnula dokument. 
 
Václavíková otevřela diskusi a pouze uvedla, že s ohledem na uvádění všech zkratek na konci 
dokumentu (i těch obecně známých, jako je Bc., NMgr.) doporučuje, aby v seznamu byly vysvětleny 
zkratky fakult (FF, PdF,…). Upozornila také na překlepy. 
 
Kancléřka řekla, že doplní, jazyková korektura bude také ještě provedena. 
 
Další otázky již nebyly. 
 
Během hlasování přítomných 31 senátorů. 
 
Usnesení AS OU: AS OU v souladu s § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 
v platném znění, schvaluje Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení za rok 2020. 
Hlasování: 
Pro: 29  Proti: 0    Zdrželo se: 2. 
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6. Úprava Řádu výběrového řízení na OU 
 
Komentář: Akademický senát OU schválil novelizaci Řádu výběrového řízení na OU v říjnu 2021. 
Následně byl tento vnitřní předpis zaslán na MŠMT k registraci. MŠMT nesouhlasilo s jednou 
z navržených úprav s tím, že by příliš vybočovala ze zákonné povinnosti konat výběrová řízení u 
akademických pracovníků. Po konzultaci s MŠMT byla navržena mírná úprava v čl. 2 odst. 1, písm. f), 
který nově bude znít (dodaná úprava označena červeně): 
„v případě obsazování pracovního místa neakademického zaměstnance, jehož financování bylo 
předmětem veřejné soutěže o podporu z mimouniverzitních veřejných zdrojů a místo bude obsazeno 
osobou, která byla přímo uvedena v žádosti o danou podporu, nebo v případě, kdy z objektivních 
důvodů není možné provést výběrové řízení bez toho, aby došlo k poškození zaměstnavatele“. 
 
Kancléřka okomentovala změnu, která vzešla ze strany MŠMT. 
 
Václavíková se zeptala, zda se změna týká pouze toho, že se zužuje možnost přijmout bez výběrového 
řízení jakéhokoliv zaměstnance na neakademiky (vědci, administrativa,…) 
 
Kancléřka odpověděla, že ano. Vysvětlila, že se jedná o situaci, kdy na projektu původní osoba (např. 
vědec) nemůže nadále pracovat (např. ze zdravotních důvodů) a je potřeba místo pokrýt co nejrychleji 
jinou osobou se stejnými kompetencemi. 
 
Odpojila se Stanková, Bar a Palička. 
 
Další otázky nebyly. V čase hlasování přítomných senátorů: 28. 
 
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 návrh na úpravu Řádu výběrového řízení ve výše uvedeném znění. 
Hlasování: 
Pro: 28  Proti: 0    Zdrželo se: 0. 
 
 

7. Různé 
 

7.1 SK RVŠ – delegáti za OU 
Václavíková informovala, že byla kontaktována SK RVŠ (viz zasedání AS OU 18. 10. 2021) ohledně 
participace našich studentských zástupců v SK RVŠ. Stav je nyní následující: 

- Student Tomáš Kocur informoval ústně RVŠ o tom, že dále již nechce v RVŠ působit. Bohužel 
členství mu pouhým podáním tohoto sdělení nezaniká. 
Členství v Radě zaniká:  
a) uplynutím funkčního období Rady, 
b) dnem následujícím po dni, kdy bylo předsedovi Rady doručeno písemné 
sdělení člena, že na členství v Radě rezignuje, 
c) dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu 
vysoké školy, který člena Rady delegoval, že jeho členství v akademické obci 
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delegující vysoké školy zaniklo, 
d) dnem následujícím po dni, kdy bylo Radě doručeno písemné sdělení orgánu 
vysoké školy, který člena delegoval, že jej z členství v Radě odvolává. 
Tomáš Kocur již patrně nestuduje, nicméně ve studijní agendě figuruje jako aktivní student se 
stejným jménem a příjmením. Požádala jsem proto vedení 10. 12. 2021 (prostřednictvím 
kancléřky Šumberové), aby informovalo o dalším identifikátoru delegáta Tomáše Kocura 
(rodné číslo/datum narození). Na základě toho bude možné požádat studijní oddělení 
o jasnou informaci, zda delegátu za OU v SK RVŠ Tomáši Kocurovi zanikl mandát spolu se 
zánikem členství v akademické obci (ukončení studia). 
Odpověď jsem zatím neobdržela. 
 

- Student Stanislav Ožana původně informoval, že již pokračovat v RVŠ nebude, nicméně 
následně v souvislosti s komunikací s SK RVŠ mi sdělil, že plánuje pokračovat přibližně do 
února 2022, kdy bude studium končit.  

Předseda SK AS OU navrhnul jako delegáta BcA. Michaela Jermáře (michael.jermar@gmail.com), 
který s nominací souhlasí. Václavíková tedy informovala o tomto vedení OU (10. 12. 2021, 
prostřednictvím kancléřky Šumberové), protože nominaci musí provést OU. Odpověď zatím 
neobdržela. 
 
Václavíková požádala kancléřku o vysvětlení, jak je nyní potřeba postupovat a zda tedy vedení 
nějak bude schopno identifikovat náležitost Tomáše Kocura k akademické obci. 
 
Kancléřka uvedla, že obecný postup není, vychází se ze zákona o VŠ. Vedení prodiskutuje tuto 
otázku na lednové zasedání kolegia rektora a následně bude předáno na zasedání AS OU. 
Doplnila, že vedení chtělo navrhnout jako delegáta Paličku. 

 

7.2 Výsledek jednání Etické komise OU v souvislosti se skrytým nahráváním 

Václavíková informovala, že obdržela od předsedy Etické komise OU  výsledky jednání k problému 
skrytého nahrávání. Vysvětlila, že Etická komise OU neřešila dopis Veleka zaslaný AS OU 21. 6. 2021, 
ale podnět pana děkana Kalhouse, který uvedl pouze dva ze zmíněných bodů (Etická komise řeší 
oficiálně podané podněty z řad členů akademické obce).  

Zápis Etické komise OU je dostupný na webu, je však pseudonymizovaný. Výsledky jednání byly také 
doručeny předkladateli podnětu, děkanovi Kalhousovi, na něm je pak vyvození případných závěrů dle 
uvážení. 

7.3 Poděkování 

Václavíková poděkovala všem senátorům za práci spojenou s mandátem v AS OU.  

mailto:michael.jermar@gmail.com
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Poděkovala také technikům, kteří zajišťují streamování a následnou postprodukci záznamu a dalšímu 
personálu, který je při realizaci zasedání nápomocný. 
 
Speciálně poděkovala studentům za zorganizování akce k 17. listopadu, na jejíž přípravě pod vedením 
místopředsedů za SK participovali. 
Informovala, že návrhy na odměny a stipendia za poslední kvartál zašle během týdne. 
 
 
7.4 Úprava SaZŘ OU – omezení počtu vedených prací 
Lipina informoval, že předsedkyni AS OU zasílal návrh na úpravu SaZŘ OU, týkající se doktorského 
studia, konkrétně omezení počtu vedených prací. V aktuálním znění způsobuje na LF komplikace 
z důvodu omezeného počtu potenciálních školitelů. 
 
Václavíková reagovala, že email obdržela, omluvila se, že neodpověděla, nicméně bod nezařadila na 
dnešní zasedání záměrně, protože SaZŘ OU bude projednáván na výjezdním zasedání v lednu. 
 
Kancléřka doplnila, že příprava dokumentu je dlouhá a změny bude potřeba diskutovat i mezi 
fakultami, doporučila návrh co nejdříve poslat příslušnému prorektorovi. 
 
Václavíková přislíbila, že ihned po zasedání AS OU přepošle návrh prorektorovi pro studium, který 
dokument připravuje a který jej rovněž představí na lednovém výjezdním zasedání AS OU. 
 
 7.5. Poděkování 
Rektor rovněž poděkoval všem senátorům za práci v AS OU a popřál všem pěkné svátky. 
 
7.6 Gendrová rovnost 
Velek se zeptal, zda OU centrálně řeší plán gendrové rovnosti, která bude povinnosti při získávání 
některých typů grantů a projektů v budoucnu. 
 
Kancléřka odpověděla, že ano, bude zajištěna celouniverzitně. Koncepce byla představena na 
prosincovém kolegiu rektora a bude se nyní ještě rozpracovávat, spolu s otázkou sociálního bezpečí. 
 
 
Další podněty nebyly. Václavíková všem poděkovala a připomenula, že lednové zasedání je plánováno 
jako výjezdní. 
 
Zasedání skončilo 14:38 hod. 
 
Zapsala: Václavíková 
Verifikoval: Čech 
Ostrava, 20. 12. 2021 
Celé znění záznamu: https://web.microsoftstream.com/video/3196751f-58ee-4ac7-a296-
bab5af4b99bd 
 

https://web.microsoftstream.com/video/3196751f-58ee-4ac7-a296-bab5af4b99bd
https://web.microsoftstream.com/video/3196751f-58ee-4ac7-a296-bab5af4b99bd

