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Zápis ze zasedání AS OU 19. 9. 2022 

Číslo jednací: OU-112861/90-2022 

Prezenční listina 
 
Přítomni: Holešová, Popelka, Čech, Pumprová, Stanková, Musialová, Tichá, Racko1, Vovk, Rodek, Velek, 
Sochorová, Lipina, Bar, Zahradník, Cieslar, Barot, Rumpel, Špunda, Hájková, Lisník, Sumec, Sobotka, 
Palička, Slovák L., Malina, Drgová 
 
Vedení: Lata (rektor), Zářický (prorektor) 
Hosté: Humpolík (právník), Šumberová (kancléřka), Jurček (technik), Kubisová (zapisovatelka) 
Omluveni: Murinová, Martínek, Václavíková, Dolný, Kadlec, Kyšková, Malůš, Slovák S., Jermář 
Nepřítomni: Novotný, Oprchal  
 
Přítomných akademiků: 19 
Přítomných studentů: 8 

 
 
Jednání bylo zahájeno ve 13.00 hod. 
Počet senátorů v době zahájení jednání: 27, zastoupeny obě komory. AS OU je usnášeníschopný. 
 
Zasedání AS OU vedl místopředseda za komoru akademických pracovníků, doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.  
 
Čech zahájil jednání, přivítal senátory i hosty a omluvil nepřítomnost předsedkyně Václavíkové, která 
byla na služební cestě v zahraničí.  
 
 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu zasedání AS OU 
2. Vyhlášení voleb rektora – schválení harmonogramu voleb  
3. Vyhlášení doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu Ostravské univerzity 

za Fakultu filozofickou. 
4. Návrh na úpravu Vnitřního mzdového předpisu OU 
5. Různé 

 
Čech otevřel diskusi k úpravě programu. K programu nebyly dotazy.  
 

                                                
1 Dřívější příjmení Zegzulková 
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V čase hlasování přítomných senátorů: 27 
Usnesení AS OU: Akademický senát Ostravské univerzity schvaluje navržený program zasedání. 
Hlasování: 
Pro: 27  Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
 

2. Vyhlášení voleb rektora – schválení harmonogramu voleb  
 

Dokumenty: AS_vyhlaseni_volby_rektora.docx 
 
Čech vyzval Stankovou z volební komise, aby představila dokument Akademický senát Ostravské 
univerzity vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2023–2027.  
 
Tento dokument dle Stankové kopíruje Jednací řád a jeho součástí je Harmonogram voleb. Stanková 
vysvětlila, že dokument prošel schválením Právního odd. Byly provedeny dvě typografické změny 
oproti původnímu návrhu. AS schvaluje tento dokument, dnes proto bude projednáván na zasedání 
AS.  
 
Čech otevřel diskuzi k tomuto dokumentu. 
 
Diskuze: 
Velek uvedl, že dle zkušeností z volby děkana FU, by bylo vhodné mít uvedeno, kdo všechno se přesně 
může přihlásit.  
Čech odpověděl, že si myslí, že není nutné dávat zde výčet lidí. Bylo by to zřejmě zbytečné. 
Barot uvedl, že by zde mohly být také odkazy na příslušné předpisy. Doporučuje toto k diskuzi.  
Špunda reagoval, že už by do tohoto nezasahoval, kdo chce kandidovat, tak si toto vše najde. Situace 
už je časově dost napjatá, už by to nekomplikoval. 
Šumberová podotkla, že AS dnes neschvaluje tento text, může si doplnit další ustanovení. Dnes AS 
schvaluje Harmonogram voleb. Na Právním odd. se poté bude vystavovat dokument, který půjde 
na MŠMT. Upozornila na to, že každý kandidát musí mít lustrační osvědčení, lhůta pro jeho vydání je 
30 dní. Je tedy nutné s tímto počítat, aby OU nemohl žádný z kandidátu osočit z toho, že 
na kandidaturu neměl dostatek času. Kancléřka dále prošla termíny uvedené v Harmonogramu voleb 
a uvedla, jak je vše časově ošetřeno. 
Čech doplnil, že na konci srpna byly tyto termíny důsledně propočteny ve spolupráci s Právním odd. Je 
nutné, aby bylo vše propočteno správně.  
Humpolík doporučil, aby kandidáti opravdu měli dostatek času na vystavení lustračního osvědčení, 
proto doporučuje schválit Harmonogram voleb dnes.  
Čech se dotázal, zda toto vedení OU nevědělo dříve.  
Šumberová se za toto omluvila, uvedla, že se kontrolovaly jiné termíny. Zmínila, že volba je veřejná, je 
proto nutné počítat s tím, že by mohl být přihlášen kandidát také zvenčí mimo OU. A je nutné, aby měl 
kandidát lustrační osvědčení hned při podání přihlášky, nemůže jej dodat později. 
Humpolík se po kontrole Jednacího řádu přesvědčil o tom, že to lustrační osvědčení je opravdu nutné 
mít hned.  
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Velek připomněl situaci, kdy FU vyhlásila volbu děkana právě na poslední chvíli, a pak ji proto musela 
raději zrušit, aby bylo možné dodržet dané lhůty a termíny.  Stalo se tak po konzultaci s rektorem prof. 
Latou a zástupcem právního oddělení OU Mgr. Bc. Janem Humpolíkem. Druhé vypsání volby již 
zohlednilo 60denní lhůtu na získání lustračního osvědčení a nehrozilo nebezpečí napadení volby pro 
diskriminaci kandidátů, tj. bylo učiněno maximum pro právní bezpečnost. 
Lipina připomněl, že uzávěrka přihlášek je do 7. 10. 2022. A je možné posunout tento termín do 7. 11. 
2022.  
Čech uvedl, že s tímto souhlasí, je to možné, ale je nutné opravdu velmi pečlivě a důsledně propočítat 
tyto termíny, aby vše sedělo, jak je dáno v Jednacím řádu. Je nutné počítat také s tím, že musí vše opět 
znovu odsouhlasit Právní odd. 
Lipina uvedl, že pro negativní lustrační osvědčení mají úřady lhůtu na vyjádření až 60 dní.  
Čech navrhl přerušit jednání o tomto bodě a pokračovat jiným bodem, dokud Právní odd. nezjistí 
relevantní informace o lustračním osvědčení. 
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 27 
Usnesení AS OU: Akademický senát Ostravské univerzity přerušuje jednání bodu č. 2: Vyhlášení voleb 
rektora – schválení harmonogramu voleb. 
Hlasování: 
Pro: 27  Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
 

3. Vyhlášení doplňujících voleb do komory studentů Akademického senátu Ostravské univerzity 
za Fakultu filozofickou. 

 
Dokument: Harm_dopl_voleb_SK_FF.docx 
 
Vyhlášení doplňujících voleb do komory studentů pro volební obvod FF OU je dle Stankové nutné. 
Důvodem je ukončení studia jednoho ze studentských senátorů za FF OU a absence náhradníka. 
 
Diskuze: 
Palička se dotázal, zda je harmonogram správně, zda to kontrolovalo Právní odd. 
Stanková uvedla, že kontrolovali členové komise dle Jednacího řádu. 
Velek uvedl, že toto není nutné procházet na AS, že je to na odpovědnosti dané komise.  
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 27 
Usnesení AS OU: Akademický senát Ostravské univerzity schvaluje harmonogram doplňujících voleb 
do komory studentů Akademického senátu Ostravské univerzity za Fakultu filozofickou. 
Hlasování: 
Pro: 26  Proti: 0   Zdrželo se: 1 
 
 

4. Návrh na úpravu Vnitřního mzdového předpisu OU 
 
Čech uvedl, že tento předpis je už vyvěšen na Portále OU. 
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Rektor vysvětlil, že tento předpis už byl diskutován mnohokrát. Upozornil na to, že bylo přidáno těm, 
kteří nemohou svou mzdu nijak ovlivnit zapojením se do projektu nebo publikováním apod., jako 
akademičtí pracovníci. Situace se bohužel velmi změnila od posledních jednání, rektor tedy 
předpokládá, že bude toto téma znovu řešeno na jaře 2023. 
 
Diskuze: 
Špunda se dotázal, zda je daná tabulka Stanovení mzdových tříd součástí Mzdového předpisu a zda je 
nutné vždy schvalovat AS OU a dále zasílat na MŠMT. 
Šumberová vysvětlila, že každá příloha je součástí Vnitřního mzdového předpisu a každá změna musí 
být schválena AS OU a nahlášena na MŠMT. Zmínila, že dané změny uvedených tarifů byly provedeny 
po dlouhých jednání vedení OU a Odborové organizace.  
 
Rodek opustil jednání. 
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 26 
Usnesení AS OU: Akademický senát Ostravské univerzity schvaluje úpravu Vnitřního mzdového 
předpisu OU. 
Hlasování: 
Pro: 26  Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
Rodek se vrátil na jednání. 
 
 

2. Vyhlášení voleb rektora – schválení harmonogramu voleb – pokračování v jednání 
 
Humpolík potvrdil, že Ministerstvo vnitra má 60 dní na to, aby doručilo žadateli lustrační osvědčení.  
 
Diskuze: 
Čech poděkoval za informaci a uvedl, že je tedy jasné, že se to nestihne a posunutí o týden nic neřeší. 
Palička uvedl, zda tedy není možné, aby bylo lustrační osvědčení dodáno později. 
Šumberová uvedla, že ne, že by AS OU šel proti vlastním předpisům. 
Cieslar se dotázal, zda není možné změnit Jednací řád senátu. 
Stanková uvedla, že ne, že tyto změny se musí hlásit na MŠMT.  
Šumberová uvedla, že není možné stihnout provést změny, protože toto se musí dávat ke schválení AS 
OU 14 dní předem. 
Bar uvedl, že je tedy nutné, aby bylo vyhlášení voleb rektora schváleno v stávající podobě. Je ale možné, 
že budou kandidáti mladí a nebudou lustrační osvědčení potřebovat. 
Palička se dotázal, zda není možné přerušit toto jednání a nechat přepočítat volební komisi nový 
harmonogram tak, aby vše bylo čisté. 
Sochorová uvedla, že na LF už je uvedeno v daném předpise. Pro příští volby tedy doporučuje doplnit. 
Barot se dotázal, jak probíhaly minulé volby.  
Šumberová uvedla, že v minulé volbě se to neřešilo, protože kandidoval pouze současný rektor.  
Zahradník uvedl, že pokud je možné stihnout termín s 60denní lhůtou pro vydání lustračního 
osvědčení, pak navrhuje, aby to komise přepočítala.  
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Rektor se dotázal Humpolíka, zda je pravda, že OU půjde proti svým předpisům, pokud by byla možnost 
dodat to lustrační osvědčení později.  
Humpolík odpověděl, že pozdější dodání lustračního osvědčení by představovalo porušení JŘ AS OU a 
dále, že porušování vlastních vnitřních předpisů je snadno odhalitelné a zároveň špatně obhajitelné. 
Šumberová vysvětlila, že je nutné dodržet všechny termíny a lhůty a nyní se řeší otázka toho, co je 
méně špatné rozhodnutí.  
Humpolík uvedl, že by ale měl AS OU mít dostatek času na seznámení se s programem kandidátů.  
Humpolík upozornil na to, že každý rozumný kandidát musel počítat s tím, že volba rektora proběhne 
na podzim roku 2022, a tedy daný kandidát musel vědět, že bude potřebovat negativní lustrační 
osvědčení a mohl se tomuto očekávání přizpůsobit. Humpolík toto důvodné očekávání označil za 
argument proti případným námitkám kandidáta vůči tomu, že neměl dost času na opatření negativního 
lustračního osvědčení. Humpolík rovněž upozornil na to, že někteří kandidáti již dávno vykonávají 
funkce, jejichž požadavkem je negativní lustrační osvědčení, a proto jej již dávno mají. 
Dále probíhala diskuze kratšími návrhy jednotlivých senátorů. 
Zářický uvedl, že souhlasí s Paličkou, že není vhodné, aby nový rektor vstupoval do nového volebního 
období s tím, že by měl řešit soudní spor s neúspěšným kandidátem. Navrhuje tedy, aby bylo 
kandidátům jasně sděleno, že budou muset seznámit se svým programem členy AS OU již dříve.  
Šumberová vysvětlila, jak je možné zkrátit jiné lhůty a jak by bylo možné daný harmonogram 
přepočítat. Uvedla dvě možné varianty. 
Humpolík přesně vysvětlil, jak by mohla znít daná žaloba u soudu. Humpolík dále upozornil na 
skutečnost, že potenciálně problematické či sporné případy při volbě rektora univerzity nejsou dosud 
upraveny ani zákony, ani nejsou prozkoumány judikaturou, ani nejsou probrány odbornou literaturou, 
a proto nelze spolehlivě odhadovat, který argument obstojí u soudu a jak případný soud dopadne. 
 
Malina opustil jednání. 
 
Palička uvedl, že by bylo vhodné zvolit nejčistší cestu. Navrhuje tedy dát AS OU pouze týden na to, aby 
si nastudovali program daných kandidátů. 
Barot zmínil, že aktuálně probíhají volby rektora na Baťově univerzitě ve Zlíně. 
Lipina zmínil, že je jasné, že členové AS OU nebudou napadat volbu rektora proto, že neměli dostatek 
času prostudovat si program kandidátů.  
Velek uvedl, že souhlasí s tím, že není problém v tom, že by měli senátoři pouze týden na prostudování 
programů kandidátů.  
Čech tedy shrnul, že vidí shodu senátorů v tom, že je nutné harmonogram přepočítat. Čech navrhl, aby 
Tichá, Zahradník a Humpolík přepočítali termíny harmonogramu.  
 
Malina se vrátil na jednání. 
Palička, Rodek, Šumberová a Drgová opustili jednání. 
 
Tichá a Zahradník navrhují daný harmonogram: 
Vyhlášení voleb rektora OU 20. 9. 2022 
Podání přihlášek 20. 11. 2022 do 12.00 h. 
Schůzka volební komise a sestavení kandidátní listiny 21. 11. 202 (ráno) 
Zveřejnění kandidátní listiny 21. 11. 2022 
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Shromáždění akademické obce 21. 11. 2022 v 16:00 h. 
Volby rektora 28. 11. 2022 ve 13.00 h. 
 
Humpolík se vyjádřil, že toto je minimalizace právního rizika ohledně lhůty 60 dní lustračního 
osvědčení. 
Stanková se dotázala, zda není tímto vystavena celá volba jinému riziku. 
Humpolík uvedl, že pokud bude senátorům stačit pouze týden na prostudování programu kandidátů, 
pak ne.  
Proběhla diskuze mezi Humpolíkem a Barem o termínu podání přihlášky na podatelně a na poště.  
Sochorová navrhla, aby byl daný termín zkrácen o 1 den, který byl rezervou, a pak by tedy lhůta 

pro podání přihlášek byla stanovena na sobotu 19. 11. 2022 do 12.00 h. Upozornila na to, že je ale 
nutné, aby byla v tento den výjimečně otevřena Podatelna.  
Rektor potvrdil, že zajistí otevření Podatelny v sobotu 19. 11. 2022 do 12.00 h. 
Stanková uvedla, že harmonogram se vyhlašuje usnesením AS OU. 
 
Nový návrh harmonogramu volby rektora OU: 
19. listopadu 2022 do 12:00 – termín pro podání přihlášky na kandidáta  
 
21. listopadu 2022 – schůzka volební komise (9:00, sestavení kandidátní listiny)  
 
21. listopadu 2022 – zveřejnění kandidátní listiny (do 12:00) 
 
21. listopadu 2022 – shromáždění akademické obce OU (16:00) 
 
28. listopadu 2022 – zasedání AS OU – volba kandidáta na rektora (13:00) 
 
 
Proběhla krátká diskuze ohledně povinného uvedení kontaktních údajů na kandidáta. Z diskuze 
vyplynulo, že není nutno požadovat po kandidátovi povinně. 
 
V čase hlasování přítomných senátorů: 25 
Usnesení AS OU: Akademický senát Ostravské univerzity schvaluje usnesení o volbě rektora OU, jehož 
součástí je harmonogram této volby a náležitosti přihlášky kandidáta. 
Hlasování: 
Pro: 25  Proti: 0   Zdrželo se: 0 
 
Vovk, Popelka, Pumprová a Holešová opustili zasedání. 
 
 

5. Různé 
Velek uvedl, že na FU OU hrozilo, že nárůst ukrajinských studentů není možné ufinancovat, pokud se 
bude jednat o individuální výuku. Nejedná se o aktuální dotaz, problém v tomto AR nenastal. 
Zářický uvedl, že Stipendijní a zkušební řád bude „zkrácen“ do manuálu, který studenty provede tímto 
obsáhlým dokumentem. Uvedl, že tento materiál je připraven studijní komisí. Dále zmínil, že bylo 
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přijato 430 ukrajinských studentů, konkrétně je možné, že se na FU přihlásí ještě navíc 7 dalších 
studentů. Zmínil, že každý ukrajinský student je zapsán do matriky OU a je financován klasicky jako 
všichni ostatní studenti.  
Velek doplnil, že pro ukrajinské studenty je nutné mít zvací dopis s originálem razítka. 
Zářický uvedl, že Studijní odd. toto razítko poskytne.  
 
Barot se dotázal, zda by bylo možné z pohledu personálních předpisů realizovat výuku v sobotu, zda je 
možné toto zadat legálně do předpisů, jde o krytí práce v sobotu. 
Zářický uvedl, že je toto otázka na Právní a Personální odd. 
 
Rektor se dotázal studentské komory na plánované aktivity na 17. listopadu 2022. Zmínil loňskou 
úspěšnou akci oprašování pamětních desek. Dále uvedl, že je tedy možno se k tomuto sejít a podat 
požadavky.  
Slovák potvrdil, že je to v plánu. 
 
Rektor uvedl, že OU hledá doporučení, jak snížit spotřebu energií a finančních prostředků. Vyzval 
senátory ke spolupráci. 
 
Velek se dotázal na uvolnění finančních prostředků ve Sberbank. 
Rektor uvedl, že to vypadá, že část finančních prostředků bude mít OU zpět v příštím roce. Detaily 
příště uvede kvestor. 
 
Velek pozval senátory na akci FF OU do Parníku na 18.00 h. 
 
Čech na závěr uvedl, že volební komise při přípravě harmonogramu voleb rektora pracovala pečlivě 
a velmi kvalitně a bohužel pochybení a následné zdržení bylo na straně Právního odd.   
 
Čech ukončil jednání. 
 
 
Zasedání skončilo v 16:30 hod. 
 
Zapsala: Adriana Kubisová  
Verifikoval: Radek Čech 
Ostrava 
Celé znění záznamu: https://web.microsoftstream.com/video/c85463c9-c8d6-46cb-8ae5-
9a97ea21050f 
 
 

https://web.microsoftstream.com/video/c85463c9-c8d6-46cb-8ae5-9a97ea21050f
https://web.microsoftstream.com/video/c85463c9-c8d6-46cb-8ae5-9a97ea21050f

