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OPATŘENÍ REKTORA 
č. 62/2019 

Statut Mezinárodní rady Ostravské univerzity   
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Tímto opatřením se vymezuje činnost, složení a jednání Mezinárodní rady Ostravské 
univerzity (dále jen „Rada“ a „OU“). 

2. Rada je poradním orgánem rektora při přípravě a posuzování strategických plánů a 
strategického řízení OU v oblasti vědy, tvůrčí činnosti a inovací, v oblasti studia, rozvoje a 
internacionalizace univerzity a při hodnocení výsledků činnosti OU v těchto oblastech.  

 
Článek 2 

Činnost Rady 
Rada zejména 

a) poskytuje doporučení pro přípravu strategických plánů OU, posuzuje je a vyjadřuje 
stanoviska k výsledkům jejich naplňování; 

b) dává podněty ke zlepšení řízení aktivit a procesů v oblasti vědy, tvůrčí činnosti a 
inovací, v oblasti studia, rozvoje a internacionalizace OU; 

c) podává návrhy přispívající k internacionalizaci všech činností OU: k prohloubení 
mezinárodního charakteru výzkumu a tvůrčí činnosti, k rozvoji mezinárodně 
konkurenceschopných inovačních aktivit, k internacionalizaci kurikula a rozvoji 
přípravy studentů na úspěšné uplatnění v globální společnosti (tzv. global learning);   

d) ve věcech vyžádaných rektorem, prorektory, děkany fakult nebo řediteli ústavů OU 
poskytuje stanoviska a doporučení. 

 
Článek 3 

Složení Rady 
1. Členové Rady jsou mezinárodně uznávaní akademičtí a výzkumní pracovníci s vědeckou 

reputací, širokými mezinárodními zkušenostmi a morální integritou, kteří působí mimo 
Českou republiku. Členové Rady jsou vybíráni také s ohledem na zastoupení různých 
oblastí vzdělávání a výzkumných oblastí a s ohledem na reprezentaci různých globálních 
regionů.  

2. Rada se skládá z nejméně pěti a nejvýše devíti členů a předsedy.  
3. Členy Rady jmenuje a odvolává rektor; k návrhu jmenovat členy Rady se vyjadřuje 

Vědecká rada OU a bere jej na vědomí.   
4. Předsedou Rady je rektor. 
5. Funkční období členů Rady je čtyřleté; opakované jmenování členem Rady není 

omezeno. 
6. Členové Rady se účastní zasedání Rady a aktivně se podílejí na její práci. 
7. Členství v Radě je čestná funkce. OU hradí členům Rady výdaje spojené s účastí na 

jednáních Rady. 
 

Článek 4 
Zasedání Rady 

1. Rada se schází nejméně jednou ročně.  
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2. Zasedání Rady svolává předseda Rady z vlastního podnětu, na návrh člena Rady, 
prorektora OU, na návrh děkana fakulty nebo ředitele ústavu OU. 

3. Součástí pozvánky je návrh programu a pokladové materiály k jednání. Pozvánka a 
příslušné materiály musí být členům Rady zaslány nejméně 21 dnů před termínem 
zasedání Rady. 

4. Zasedání Rady řídí předseda Rady. 
5. Rada je usnášení se schopná, je-li přítomna většina jejích členů. Rada se usnáší většinou 

přítomných členů.  
6. Jednání Rady je neveřejné. Zasedání Rady se mohou účastnit prorektoři OU a zvaní 

hosté. 
7. Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který schvaluje Rada per rollam. Schválený zápis se 

zasílá členům Rady a účastníkům daného zasedání.  
8. Jednacím jazykem Rady je angličtina, veškeré materiály k jednání a činnosti Rady se 

připravují v anglickém jazyce. 
 

Článek 5 
Zasedání Rady per rollam 

1. Předseda Rady může vyhlásit jednání Rady per rollam v případě, že jde o projednání 
naléhavé záležitosti nebo pokud není možné anebo efektivní svolávat zasedání Rady. 

2. V případě jednání per rollam zašle předseda Rady všem členům Rady příslušný návrh 
usnesení včetně podkladových materiálů s výzvou, aby v dané lhůtě hlasovali pro 
schválení nebo proti schválení usnesení v daném znění. V případě, že někdo nehlasoval, 
má se za to, že hlasoval proti návrhu.  

 
Článek 6 

Sekretariát Rady 
1. Sekretariát Rady zabezpečuje administrativní a organizační podporu činnosti Rady. 
2. Činnost sekretariátu zajišťuje Centrum mezinárodní spolupráce OU. 

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
Toto opatření nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 22. 2. 2019. 

 
 
V Ostravě dne 19. 2. 2019 
 
 
 

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v.r. 
rektor 


