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Zápis ze zasedání AS OU 21. 3. 2022 

Číslo jednací: OU-23076/90-2022 

Prezenční listina 
 
Přítomni: Bar, Barot, Cieslar, Čech, Dolný, Drgová, Holešová, Hájková, Kyšková, Lisník, Malina, Malůš, 
Martínek, Musialová, Novotný, Popelka, Pumprová, Rodek, Rumpel, Sochorová, Stanková, Sumec, 
Špunda, Tichá, Václavíková, Vovk, Zahradník, Zegzulková. 
 
Vedení: Lata (rektor), Tomášková (prorektorka), Zářický (prorektor), Fux (kvestor),  
Hosté: Šumberová (kancléřka)  
Omluveni: Jermář, Lipina, Murinová, Palička, Slovák Svatopluk, Slovák Lukáš, Velek. 
Nepřítomni: Kadlec, Oprchal, Sobotka. 
 
Přítomných akademiků: 21 
Přítomných studentů: 7 

 
 
Jednání bylo zahájeno ve 13.02 hod. 
Počet senátorů v době zahájení jednání: 26, zastoupeny obě komory. AS OU je usnášeníschopný. 
 
Václavíková zahájila jednání a přivítala senátory i hosty. Informovala, že senátoři obdrželi v pátek 
žádost o dodatečné zařazení na zasedání bodu ohledně podpory ukrajinských studentů. 
 
 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
 
Návrh programu (upravený o doplněný bod – bod č. 2): 
 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
2. Projednání dvou stipendijních programů souvisejících s podporou ukrajinských studentů 
3. Schválení Studijního a zkušebního řádu OU 
4. Informace o aktivitách univerzity v souvislosti s válkou na Ukrajině 
5. Různé 

 
Václavíková otevřela diskusi k úpravě programu. K programu nebyly dotazy.  
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 26 
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navržený program zasedání. 
Hlasování: 
Pro: 26  Proti: 0   Zdrželo se: 0 
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2. Projednání dvou stipendijních programů souvisejících s podporou ukrajinských studentů 

 
Pan rektor požádal dodatečně o zařazení mimořádného bodu do programu pondělního zasedání AS 
OU. Jedná se o návrh na projednání dvou stipendijních programů souvisejících s podporou ukrajinských 
studentů. Jeden je koncipován na podporu nově příchozích studentů a druhý na podporu stávajících 
studentů. 
 
Dokumenty: OR - SP_Ukrajina_noví_final.docx, OR - SP_Ukrajina_stávající_final.docx 
 
Kancléřka vysvětlila důvody a postup při nakládání se stipendijními prostředky. V předem dodaném 
dokumentu (stávající studenti) byla ještě provedena změna: v čl. 5, odst. b – výše částky bude 7 500 Kč 
a změna v čl. 3, odst. 2 - celková výše finančních prostředků je 4 620 tis. Kč. Dále informovala o veřejné 
sbírce na podporu všech aktuálně studujících 41 studentů z Ukrajiny. Kancléřka senátorům představila 
všechny body OR ke stipendijnímu programu pro ukrajinské studenty. Zmínila také, že určité náklady 
budou hrazeny z dotací MŠMT. Prorektorka Tomášková doplnila informace o životních nákladech 
zahraničních studentů. 
 
Bar a Lipina se dostavili.  
 
Diskuze: 
Kyškova se dotázala, zda budou tyto prostředky studentům poskytnuty i v případě, že dostanou nějaký 
příspěvek z jiného zdroje – zda bude nutné další podporu nějak vykazovat/dokládat, případně zda to 
ohrozí možnost získat finance z OU. 
 
Rektor uvedl, že ne. Kancléřka doplnila, že OU se bude snažit ukrajinským a ruským studentům pomoci 
najít i práci.  
 
Hlasování o předloženém dokumentu. 
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 28 
 
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navrženou podobu OR po zapracování těchto změn: ve vyhlášeném 
studijním programu podpory pro stávající ukrajinské studenty je změna v čl. 5, odst. B: výše částky 
bude 7 500 Kč a změna v čl. 3, odst. 2 - celková výše finančních prostředků je 4 620 tis. Kč.  
Hlasování: 
Pro: 28  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
 
 

3. Schválení Studijního a zkušebního řádu OU 
Dokument: SaZŘ OU.docx 
 
Rektor předkládá návrh SaZŘ OU.  
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Stanovisko právního oddělení: Návrh Studijního a zkušebního řádu Ostravské univerzity ze dne 17. 
března 2022 je v souladu s platnou legislativou., viz dokument SaZŘ_OU_právní_stanovisko.pdf. 

 
Václavíková připomenula, že SaZŘ OU byl diskutován již na lednovém výjezdním zasedání.  
Doplnila, že senátoři obdrželi ještě na poslední chvíli komentáře k článku týkajícímu se studentů svp. 
Václavíková diskutovala s právním oddělením i případnou úpravu dvou komentovaných částí. 
 
Vyjádření právníka: V obou případech je legální úprava v původní verzi i změněné. 
 
Lhůta před začátkem akademického roku byla dána, aby se fakulty a vyučující mohli připravit 
na studenty se specifickými potřebami. Tato varianta je podle práva. Stejně tak bude podle práva 
i Vámi navrhovaná úprava, kdy studenti se specifickými potřebami budou muset zkonzultovat 
jednotlivá opatření s vyučujícími z počátku semestru. Je tedy na manažerském rozhodnutí, v jaké 
podobě bude text SZŘ přijat. 
 
Pokud by byla přijata varianta "může ztratit" nárok na modifikaci studia, kdo bude o tom, zda studen 
ztratí nebo neztratí nárok rozhodovat? Zde doporučuji ponechat původní verzi (tedy "ztratí"). Nejedná 
se o odepření možností vyrovnání příležitostí studovat na VŠ, neboť student je ten, kdo o něco žádá, 
a tedy jako žadatel musí splnit určité podmínky (zde tedy musí dodržet lhůtu a informační povinnost). 
Fakulty vznesly požadavek na vyjasnění, kdy mohou takoví studenti žádat o úlevy, neboť se jim stává, 
že teprve až takovým studentům "teče do bot", začínají argumentovat svými specifickými potřebami. 
Studenti se specifickými potřebami tak budou mít jasně nastavené podmínky, které mohou využít, 
nebo ne – ale v takovém případě se prakticky vzdávají úlev, které jim mohou být poskytnuty. 
 
I když i varianta "může ztratit" je legální, otevírá další otázky (viz výše), které v současnosti nejsou 
zodpovězeny. Proto tuto variantu nedoporučuji. 
 
Václavíková předala slovo prorektorovi pro studium prof. Zářickému. 
 
Zářický uvedl, že se snažil zakomponovat všechny připomínky senátorů, které vznesli na výjezdním 
zasedání AS v lednu 2022. Připomínky byly schváleny zástupci fakult a Studijní komisí.  
 
Diskuse: 
Václavíková vyzvala Sochorovou, aby se vyjádřila k daným změnám.  
 
Sochorová okomentovala důvody pro změny, které již senátoři obdrželi s předstihem.  
 
Prorektor Zářický sdělil, že první úprava, týkající se lhůty pro dodání informace o SVP byla zapracována 
(fakulty souhlasí).  
 
Václavíková doplnila, že druhá změna není doporučena právním oddělením. 
 
Václavíková předala slovo předsedkyni LK AS OU, Musialové. 
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Musialová informovala (viz zápis LK AS OU), že legislativní komise tento dokument projednala, 
a doporučuje ke schválení na AS OU. Dotázala se, zda bude k dispozici také anglická verze. 
 
Zářický potvrdil, že anglická verze bude vyhotovena a dále uvedl, že bude připraven Průvodce pro 
studenty, aby věděli, které body se jich týkají. 
 
Drgová se dotázala, zda je možné, aby studenti, kteří pomáhají studentům se specifickými potřebami, 
byli nějak ohodnoceni (finančně, kredity). 
 
Sochorová vysvětlila, jak celá koncepce funguje. 
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 28 
 
Usnesení AS OU: AS OU schvaluje navrženou podobu SaZŘ OU po zapracování těchto změn: změna 
čl. 89, odst. 5b – lhůta bude změněna na „nejpozději dva týdny po začátku semestru“.  
Hlasování: 
Pro: 28  Proti: 0    Zdrželo se: 0 
 
 
 

4. Informace o aktivitách univerzity v souvislosti s válkou na Ukrajině 
 
Kancléřka spolu s rektorem prezentovali dílčí aktivity související s válkou na Ukrajině. 
 
Rektor uvedl, že na transparentním účtu veřejné sbírky na pomoc ukrajinským studentům je aktuálně 
zhruba 250 tis. Kč. Rektor ocenil, že velmi významně se zapojila FU. Dále informoval o aktivitách OU 
v souvislosti s podporou ukrajinských občanů, vyzdvihl kurz češtiny na Filozofické fakultě a podporu 
samotných ukrajinských studentů uprchlíkům z Ukrajiny. Rektor oznámil senátorům, že OU ukončila 
spolupráci s ruskými univerzitami. Dále uvedl, že na kolejích OU jsou ubytování uprchlíci z Ukrajiny a je 
připravován adaptační kurz pro ukrajinské matky s dětmi.  
 
Kancléřka doplnila informace rektora. 
 
Diskuze: 
Dolný se zeptal na spolupráci s Potravinovou bankou. 
 
Kancléřka uvedla, že OU navázala spolupráci s Potravinovou bankou, která poskytla okamžitou pomoc 
studentům z Ukrajiny, kteří byli odstřiženi od finančních prostředků. Dále je na OU plánována 
potravinová sbírka pro uprchlíky.  
 
Rektor žádá, aby byli akademici a zaměstnanci OU solidární a ochotni pomáhat i v následujících 
měsících, kdy to bude zřejmě třeba ještě více. Dále uvedl, že děkani schválili rektorův návrh na ocenění 
předsedy vlády Petra Fialy cenou za demokracii.  
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5. Různé 
 

5.1 SK RVŠ – náhradník delegáta za OU 
 
Václavíková informovala, že student Stanislav Ožana ukončil studium, a tudíž mu zaniká post 
náhradníka delegáta v RVŠ.  
Byl podán návrh na Lukáše Slováka, Václavíková informovala vedení o tomto návrhu. 
Otevřela diskusi, vyzvala senátory k případným dalším návrhům. 
 
Další návrhy nebyly vzneseny, nebyly ani otázky a komentáře k tomuto bodu. Václavíková tedy vyzvala 
senátory k hlasování. 
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 28 
 
Usnesení AS OU: AS OU navrhuje jako náhradníka delegáta do SK RVŠ Mgr. Lukáše Slováka. 
Hlasování: 
Pro: 28  Proti: 0  Zdrželo se: 0 
 
 
5.2 Volební komise pro volbu rektora 
 
Václavíková informovala, že dle přílohy 1 JŘ AS OU, část první, čl. 2: 
„Pro volbu rektora ustavuje AS OU pětičlennou volební komisi ve složení: předseda AS OU, který 
vykonává funkci předsedy volební komise, a dva zástupci z každé komory AS OU. Ve volební komisi 
nesmí být více než jeden zástupce z téže fakulty nebo vysokoškolského ústavu. Členem volební komise 
nemůže být kandidát. Volební komise organizuje volby, odpovídá za jejich správný průběh a vyhotovuje 
po každé volbě volební protokol.“ 
S ohledem na fakt, že konec funkčního období prof. Laty je ke dni 28. 2. 2023, dle zákonných lhůt 
pro celý proces, by mělo dojít k vyhlášení voleb nejpozději na podzim 2022. 
Vyzvala tedy senátory, aby promysleli případné návrhy na členy této volební komise (jiná volební 
komise než Volební komise AS OU, ale průnik je možný). 
Nejpozději před prázdninami by měla být volební komise pro volbu rektora ustanovena. 
 
Vovk opustil zasedání. 
 
 
5.3 Finance na fondech 
 
Kvestor informoval senátory o stavu financí OU. K 31.12.2021 bylo ve fondech OU v různých bankách 
zhruba 430 mil. Kč. OU má aktuálně část finančních prostředků, zhruba 1/3 finančních prostředků OU 
(cca 150 mil. Kč) vázaných ve fondech, v bance Sberbank. Tyto finanční prostředky jsou aktuálně 
zablokovány. Banka se dostala do problémů díky politickému a ekonomickému vývoji na Ukrajině 
a v Rusku. Touto situací jsou postiženy různé sektory, včetně bankovního. Ze Sberbank začali zejména 
velcí klienti ve velkém vybírat vklady a banka přestala být likvidní. Aktuálně běží proces odejmutí 
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licence bance ze strany ČNB. Ve Sberbank měla OU veden termínovaný vklad s výpovědní lhůtou 31 
dní, úložka OU činila necelých 155 mil. Kč a byla vypovězena, bohužel zatím nemůže být s výjimkou 
pojištěné částky ve výši cca 2,5 mil. Kč uspokojena. Vzniklá situace by neměla OU v rámci Cash Flow 
v horizontu 1-2 let ovlivnit, teoretické ovlivnění je u budoucího nakládání s fondy (zejména FPP, FRIM), 
kde by měly být součásti OU při plánování rozpočtu a čerpání fondů rozumné a obezřetné. 
 
Diskuze: 
Bar se dotázal, zda jsou stále k dispozici rezervy pro projekty, které aktuálně běží. 
 
Kvestor uvedl, že bezprostředně tyto projekty v ohrožení nejsou, ale musí se s tímto počítat pro další 
plánování. 
 
Rektor uvedl, že na jednom z dalších zasedání AS se bude jednat o rekonstrukci Kolejí OU, která je 
nutná.  
 
 
Zasedání skončilo 14:14 hod. 
 
Zapsala: Adriana Kubisová  
Verifikovala: Zuzana Václavíková 
Ostrava, 29. 3. 2022 
Celé znění záznamu:  
https://web.microsoftstream.com/video/a65c819c-dce1-4327-b21b-96bd8586870c 
 

https://web.microsoftstream.com/video/a65c819c-dce1-4327-b21b-96bd8586870c

